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প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের অপেক্ষায় বসে থাকলে 

চলবে না, সে দাক্ষণ্য আমাদের জয় করে নিতে 

হবে। 

(ই. 'মিচুরিন) 

ইভান ভ্নাদামরাভিচ 'মচুরন জীব জগতের রুপান্তর সম্পর্কে নতুন 
এক বৈপ্লাবক চিন্তাধারার প্রবর্তক হিসাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে পাঁরাচাত 

লাভ করেছেন। গুণের দিক দিয়ে উন্নত ধরনের, প্রচুর ফলনশীল 
উীন্তদের আবাদ সম্ভব হয়েছে তাঁরই তত্তের সহায়তায় এবং সেই সঙ্গে 

তাঁর তত্তের দৌলতে গৃহপালিত পশুর এমন সব জাত সৃম্টি করা সম্ভব 
হয়েছে যারা আগের চেয়ে অনেক বোশ উৎপাদনক্ষম। 

তাই আগেকার, অল্প ফলনের, খারাপ জাতের ডীন্জদের পাঁরবর্তে 

উদ্চু জাতের, আঁধক ফলনের কৃাঁষ উীন্ভিদের প্রচলন করতে হবে এই ছিল 
তাঁর একমাত্র চিন্তা । 

জার রাশিয়ায় কৃষক আবাদের, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অণ্চলের ফল- 
বাগানের চাষের অর্থনৌতক হাল ছল সঙঈন। কৃষক পাঁরবারের শতকরা 
পশ্যষটু ভাগ ছিল গরীব, শতকরা 'বিশ ভাগ মধ্যাবত্ত শ্রেণধর আর 

পনেরো ভাগ ছিল কুলাক বা ধনী কৃষক। জমিদার, পাঁজপাঁতি এবং 
কুলাকদের শোষণে উৎপাড়ত এক কোট কৃষক পাঁরবারের হাতে মোট 
সাড়ে সাত কোটি দোঁসয়াতিনা-র* বোঁশ জমি ছিল না। অথচ মাষ্টমেয় 

* ১ দৌসিয়াতিনা-- ২.৬ একরের সমান। 
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জামদার আর কুলাকদের আঁধকারে ছিল চোদ্দ কোট দোঁসয়াতনা 
সেরা জমি। 

শতকরা ন্তিশাট কৃষক পাঁরবারের ঘোড়া ছিল না, শতকরা 

চৌন্রশভাগের ছিল না কৃষির সরঞ্জাম, আর শতকরা পনেরো চাষী 

পারবার কোন রকম চাষবাসই করত না। 
প্রধান খাদ্য শস্যের জাতও ছিল খারাপ, ফলে জারের রাশিয়ায় 

শতকরা বাহান্নীট চাষী ঘরেই রুটির অভাব লেগে থাকত। 
মচ্ুরিন এসবই লক্ষ্য করোছলেন। তান ছিলেন খাঁট দেশ প্রোমিক, 

মাতৃভূমির এবং খেটে খাওয়া মানুষদের এই দুদ্শায় উদাসীন থাকতে 
পারেনান 'তাঁন। 

১৯৩৪ সালে সোভয়েত দেশ মিদ্ভুরনের কর্মজীবনের ষাট 

বছর পার্তির জয়ন্তী পালন করে। সেই উপলক্ষ্যে িচরন লেখেন, “সে 
যুগে রাশিয়ার ফলোৎপাদনের শোচনীয় অবস্থা দেখে আমার মনে জাগল 
সব কিছুকে ঢেলে সেজে ডী্তিদের প্রকীতকে অন্যভাবে প্রভাবিত করার 
এক অসহ্য তব কামনা । এই কামনাই রূপ নিয়েছে আমার অধুনা 
সূবাদত এই সূত্রটিতে -- পপ্রকাতির দাক্ষিণ্যের অপেক্ষায় বসে থাকলে 
চলবে না, সে দাক্ষিণ্য আমাদের জয় করে নিতে হবে ।” 

কথাটকেই আম আমার কাজের মূলনীতি 'হসাবে গ্রহণ 
করোছিলাম। আজও পর্যন্ত এই নীতিই অনুসরণ করে চলোছ।' 

১৮৭৫ সালে জারের স্বৈরাচারের অন্ধকার যুগে রেলের কেরাননীগার 

আর খুচরো কারিগরী করে যে অল্প আয় হত তারই ওপর নভর 
করে মিচুরিন তাঁর কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা শুরু করলেন। 

ঠিক করলেন এই কাজ করতে হবে: 
(১) রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নানা জাতের ফল আর বেরী 

গাছের উন্নাতি ঘটানো, এমন নতুন জাতের ফলের জন্ম দেওয়া যা 
দাক্ষণাপ্টলের সব সেরা ফলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। 

(২) দক্ষিণাঞ্চলের এীপ্রকট. পচ, মিম্টি চেরী, আঙুর এবং ডাচেস 

ঙ৬ 



ও ব্যরে জাতীয় পাঁয়ার প্রভাীত.ফল রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে প্রচুর 
পাঁরমাণে উৎপাদন করা সে অণ্চলের কঠোর জলবায়ু সত্তেও। 

(৩) সন্দূর উত্তরে, উরাল এবং সাইবোরিয়ার ফলহণীন অণ্চলগীলতে 
ফলের চাষ শুরু করা। 

মিচরন কেবল এই কাজ করলেন তা নয়। তান সৃষ্টি করলেন 
সাধারণ জীবাবদ্যার তত ঘা মানুষের প্রয়োজন অনসারে কৃষি-উাঁন্ডদের 
প্রকৃতিতে পাঁরবর্তন ঘটাতে পারে। ূ 

জারের আমলে দীর্ঘ বয়ালিশ বছর ধরে বৈজ্ঞাঁনক গবেষণার পক্ষে 
অত্যন্ত প্রাতকৃল অবস্থার মধ্যে দিয়েও মিচারন তাঁর কাজ চালিয়ে 
গেছেন। | 

১৯৩৪ সালে প্রকাশিত “আমার জীবনস্বপ্নতে' তান লিখেছেন -- 
'অনেক বছর কাটল এই কাজে, -- সে কাঁ দার্দন! বিপ্লবের আগে 
অবহেলা আর বিদ্রুপে আমার পথ ছেয়ে গিয়োছল। 

বিপ্লবের আগে অজ্ঞ পাণ্ডতন্মন্যদের হাতে আম বারবার অপমানত 
হয়েছি। তারা আমার সমস্ত সাধনাকে অর্থহীন খামখেয়ালী আর 
'নবধাদ্ধতামান্র বলে ঘোষণা করেছে। কৃষীবভাগের পদস্থ ব্যাক্তরা আমায় 
চড়া গলায় বলেছে, “দুঃসাহস কোরো না!” সরকারী পদাধকারী 
বৈজ্ঞানকরা আমার সঙ্কর সাঁন্টগ্ীলকে “অবৈধ” বলে আখ্যা দিয়েছে। 
পুরোহিত সম্প্রদায় আমাকে.ভয় দোঁখয়েছে, “ঈশ্বরের অবমাননা কোরো 
না, ভগবানের উদ্যানকে বেশ্যালয়ে পাঁরণত কোরো না!» 

শিক্ষা প্রকাঁশত হয়। তার সাঁত্যকার মূল্য নিরাপত হয়। কেবল তখনই 
এই শিক্ষায় সমাজতান্লিক কৃষির আঁধকতর বিকাশ ও উন্নাতর একটা 
ব্যাপক 'দগন্ত উন্মুক্ত হয়, এবং তখন থেকেই তা সর্বসাধারণের ভিতর 
সম্প্রসারিত হয় ও আরো ক্রমোল্নাতির পথে এাগয়ে যেতে থাকে। 

সোভিয়েত শাসন বিজ্ঞানকে নিয়োগ করে মেহনতাঁ জনগণের 
সেবায়। মিচুরিন তাই এই সর্বপ্রথম তাঁর নিজস্ব লক্ষ্যে পেশছনোর 
সমস্ত সুযোগ সৃবিধা পান। 



ধ্বংসের হাত থেকে 'মচুরিনের গবেষণাকে সোভিয়েত সরকার উদ্ধার 
করোছলেন। শুধ্য তাই নয়, সোভিয়েত সরকার তাঁকে কাজকর্ম চালিয়ে 
যাবার বিপুল সুযোগ সুবিধা দেন। তার ফলে পূর্ববতাঁ বিয়াল্লশ 
বছরে মিচুরিন যে পাঁরমাণ ফললাভ করেছিলেন সোভিয়েত শাসনে 

অনেক বোশ। মার্কস, লোননের শিক্ষা 'নজের কাজে সব সময় মিচুরিন 
অনুসরণ করে চলেন-- এরই ফলে বৈজ্ঞাঁনক সামানীকরণের এক উচ্চ 
শীর্ষে পেশছতে তিনি সমর্থ হন। 

মচুরিন লখেছেন, 'বস্তুজগং অর্থাৎ প্রকীতিই প্রাথামক। মানুষ 
প্রকীতির অংশ। কিন্তু প্রকৃতিকে শৃধ্ বাহ্যত অনুধাবন করলেই চলবে 
না। কার্ল মার্কসের কথায় বলা যায় মানুষ প্রকীতিকে পাঁরবর্তন করতেও 
সক্ষম। এই বাস্তব জগতের রুপান্তর ঘটানর একটি হাতিয়ার হচ্ছে 
দন্বমূলক বস্তুবাদ। কাঁ উপায়ে সান্রয়ভাবে প্রকাতিকে প্রভাবান্বিত 
করে রূপান্তারত করা যায় তারই নির্দেশে রয়েছে দ্বন্ঘমূলক 
বন্তুবাদে।, 

সবাঁধক ফলনশীল কৃষি ডীত্তদের আবাদ করতে আর সবাঁধিক 

কী করতে হবে? উদ্ভিদ ও পশুর প্রজননে যে জাবাঁবজ্ঞানীরা 'নযুক্ত 

তাঁদের কেবল জীবদের জীবন আর বিকাশ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান সয় 
করলেই চলবে না, নিজেদের কাজের প্রতি নিঃস্বার্থ অনুরাগ দেখালেই 
টাটিসানি রানি বট রা রা টায়ার 

সংগ্রামী বস্তুবাদী । 
ডি ৩৬৬৪ নন রন রন হন 

প্রকীতাবজ্ঞান বা কোন বস্তুবাদ বুজেঁয়া ভাবধারার আক্রমণ বা বূজেয়া 
বিশ্ব-দৃষ্টির পুনঃপ্রাতিষ্ঠা ঠেকাতে পারবে না। এই সংগ্রামে নিজেকে 
অটল রাখতে হলে আর শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে হলে 

প্রকীতীবিজ্ঞানীকে আধুনক বস্তুবাদী হতে হবে। হতে হবে মার্কস 
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বার্ণত বস্তুবাদের সচেতন অনুগামী, অর্থাং হতে হবে দ্বন্বমূলক 

বস্তুবাদী ।* 
চিন ছিলেন ঠিক এই জাতেরই প্রকাতিবজ্ঞানী। 
দেশ আর দেশবাসার প্রাত তাঁর ছিল একাস্তক ভালোবাসা । তাঁর 

নতুন বৈপ্লাবক তত্ত্বকে ব্যাপক রূপ দেবার জন্য তান নিঃস্বার্থভাবে 

উৎসর্গ করোছিলেন তাঁর সমস্ত জীবন। তাঁর সাফল্যের ফলে 'বাভন্ন 
ধরনের শতশত মহামূল্য ফলের গাছ দেশ পেয়েছে। তাঁর কীর্ত বিশ্বের 
দরবারে সোভিয়েত জীবাবদ্যার গৌরব বাঁড়য়েছে। তিনি সৃম্টি করেছেন 
নতুন ধরনের ডীত্তদের উদ্দেশ্যমূলক উৎপাদনের বিজ্ঞান। সন্কর 
উৎপাদনের (সঙ্গম সাপেক্ষ, সঙ্গম নিরপেক্ষ, স্বপ্রজাতি ও ভন্নশ্রেণীজ) 

তত্ব ও পদ্ধাত, স্নার্দস্ট পথে প্রভাবত করার তত্ব ও পদ্ধতি, কীন্রম 
নিবচিনের তত্ব ও পদ্ধতি -_ সমাজতন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত এই বিজ্ঞানের 
এই কয়াটই হল প্রধান উপাদান। দ্বন্বমূলক বস্তুবাদের দৃম্টভাঙ্গ থেকে 
জীবপ্রকীতির যাবতীয় ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেই শিছুঁরন তাঁর কাজে 
সফল হয়েছেন। 

মচুরিনের বস্তুবাদী জাববিজ্ঞান জীবজগৎ সম্পর্কে বস্তুবাদী 
ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে। মাকর্সের দার্শীনক বস্তুবাদ বলে, প্রকৃতির 

নিয়মাবলী আর ঘটনা জ্ঞানের আঁধগম্য, পরীক্ষা ও প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ 
জীবজগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তা যথার্থ জ্ঞান, তাতে আছে বাস্তব 
সত্যের বৈধতা । জাবাবদ্যা মাকর্সের এই মত চমৎকারভাবে সপ্রমাণ 

করেছে। 

বিকাশধারার মধ্য থেকে প্রাণী ও ডীন্তডদ যে গুণ অজন করে তাষে 
বংশানূক্রামক গুণ হিসাবে বতাঁতে পারে ও বতাঁতে বাধ্য, জীবাবদ্যার 
এই বানয়াদী নিয়মাটর সঠিকতা প্রমাণ করে মিচুরিন ও তাঁর অনুগ্ামীরা 
প্রাণী জগতের বিকাশে বস্তুবাদী ত্বকে সমৃদ্ধ করেন। 

বংশগত গুণ গঠন করার বিষয়ে পারিপাঁর্খক অবস্থার 'নয়ামক 



ভূমিকাকে তাঁরা প্রাতজ্ঠা করেন এবং কী ভাবে সেই সব গুণের পাঁরবর্তন 
করা যায় তাও দেখিয়ে দেন। 

উৎপান্ত, পরিবর্তন ও বিকাশের অবিরাম ধারায় প্রত্যেকাট ঘটনার 
পারস্পারক যোগ ও নির্ভরশীলতা সম্পর্কে িচুরিনের গভীর জ্ঞান 
ছিল। তাই থেকে শুরু করার ফলে ভাবষ্যতের কোন িবশেষ জাতের 
উৎপাদনে কী ক দরকারী গুণ থাকবে তা তান আগে থেকেই বিজ্ঞান 
সম্মতভাবে বলে 'দতে পারতেন । 'তাঁন প্রমাণ করেন যে 'বকাশের প্রাতাঁট 
পর্যয়ে বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে জীবসমূহের একটা পারস্পারিক যোগ ও 

নিভ'রতা বর্তমান। 

উীন্তদের প্রকৃতি রূপান্তরের মতো বিরাট কাজে মিচুরিন যে 
সাফল্যলাভ করোছিলেন তার একটা বড় কারণ হচ্ছে তাঁর জের 
চারত্বোশিষ্ট্য। কাজের প্রাতি ভালোবাসা এবং 'নম্ঠা, বৈজ্ঞানিক সত্যের 
সন্ধানে অসীম ধৈর্য আর প্রকাতিবিজ্ঞানীর আঁভজ্ঞ দৃষ্টির ফলে প্রকীতিতে 

তান এমন বহু জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন যা উদাসীন দর্শকের কাছে 
এত দিন অজানা 'ছিল। তান প্রত্যেক্ট জীবসত্তাকে দেখতেন একটা 

সৃজনশীল মনোভাব আর বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা নিয়ে। 
মিচুরিনের শিক্ষা হচ্ছে ডারউইন তত্বের আরো সৃজনশনীল 1বকাশ, 

বস্তুবাদী জীবাবদ্যার বিকাশে গুণের দিক দিয়ে একাঁট উন্নত পর্যায়ের 
তা সূচনা করছে। এই শিক্ষা হল জীবজগতের বৈপ্লাবক রৃপান্তরের তত্ব। 

যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির হাতে কলমে কাজের আভিজ্ঞতার 
সঙ্গে মিচুরিনের কৃষি সম্পরকিতি জীবাবদ্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত। 

মোভয়েত ইউানয়নের বিরাট ভুথন্ডে প্রাকীতক রূপান্তরের কাজে এই 
বিজ্ঞান এক 'বাঁশল্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে । এ এক সৃজনশীল বিজ্ঞান -. 

তাই নব নব যে সব উদ্ভাবনে প্রকীতির ওপর মানুষের ক্ষমতা প্রসারত 
হচ্ছে, উীত্তদ ও প্রাণী জীবসত্তার (0184101911) বিকাশ নিয়ল্রিত করা 

যাচ্ছে, তা দিয়ে নিজেকেই এ বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করে তুলছে। 

পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাত আয়ত্ত করে 
মিচ্লরনপল্থী কমর্ধরা সূদূর উত্তরে পাঁচ, এপ্রকট, মান্ট চেরী, বাদাম, 
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মান্ট কাঠ বাদাম, আঙ্গুর, লেবু জাতীয় ফল, কতকগুলি মূল্যবান 
শাকসব্জী এবং তরমুজ প্রভাতি ফলের আবাদ সম্ভব করছেন। 

জারের শাসনের অন্ধকার যুগে জীবাবিদ্যায় রূপান্তর আনার জন্য 

তাঁর সুকঠিন, বিফল সংগ্রামের কথা স্মরণ করে ইভান ভ্যমাঁদামরাঁভচ 
মিচুরিন সমাজতান্ত্িক গঠন কার্যের 'বরাট কণীর্তর আন্তাঁরক প্রশংসা 
করে বলেছেন: 

পরি 48777747142 রা 
হয়োছ এই কথাটাই বর্তমানে আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 

সুকৌশল হস্তক্ষেপে আমরা এখন নতুন প্রজাতির (95090165) 
দেহগঠনকে ত্বরান্বিত করতে পারি, মানুষের পক্ষে সবচেয়ে যা উপকারী 
সেই দিকে তাদের প্রকৃতিকে পাঁরবর্তিত করতে পারি।' 
মানুষ যে জীবসত্তা (01891715171) বিকাশকে নিয়াল্লিত করতে সক্ষম 

এই কথাটাই মিচুরিনের সমস্ত কাজের অন্তরে 'নাহত রয়েছে। 'মচুরিনের 
জীবাবদ্যা প্রাতক্রিয়াশশল ভাববাদী তত্তুগলোকে ধৃূলিসাং করেছে। জোর 

গলায় প্রাতিক্রিয়াশীল বুজেয়া বিজ্ঞানের ক্রমাগত 'নন্দা করে গেছেন 
মচুরিন। 

মিচুরন ছিলেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লবী আর জাতির কাছে একনিষ্ঠ 
সম্তান। সমাজতান্নিক গঠনকার্যে তিনি সন্রিয় অংশ গ্রহণ করোছলেন। 
যৌথখামার ব্যবস্থার ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর গর্ব ছিল, এর িতরই 'তাঁন 
দেখোছলেন নিজের জীবাবদ্যার তত্তের মহৎ ভাবিষ্যং। 

প্রজনন কার্মে নিষুক্ত সোভিয়েত জীবাবজ্ঞানী, কঁষীবদ্, বন 

বিভাগের কমঁ, পশুবিদ এবং হাতে কলমে যাঁরা উী্তিদ রোপণের কাজ করেন 
তাঁরা সকলেই মিচুরিনের বস্তুবাদী শিক্ষাকে কাজে লাঁগয়ে চলেছেন। 
প্রকীত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরও অগ্রগাঁত সাধনে, প্রচুর ফলনশীল নতুন 

নতুন ধরনের কাঁষ উীঁ্ভিদ এবং বহু উৎপাদনক্ষম গৃহপাঁলত পশুর জাত 
সৃজনের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অন করতে তাঁদের সাহায্য করছে 

িচঁরনের বস্তুবাদী শিক্ষা। 
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(১) মিচুরিনের জীবন ও কীর্তি 

শৈশব ও যৌবন 

১৮৫৫ সালের ২৮শে অক্টোবর, রিয়াজান গুবের্নিয়ার অন্তর্গত 
প্রনস্ক উয়েজ্দে দল্গইয়ে (বর্তমান 'মচুরভকা) গ্রামের কাছে ভোর্সনার 
তালুকে 'মচুঁরন জন্ম গ্রহণ করেন। 

মি্ারনের ঠাকুরদা ইভান ইভানাঁভচ ছিলেন সাহসী সৌনক ও 
স্বদেশ প্রোমক যোদ্ধা। ১৮১২ সালের দেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রত্যেকাঁট 

বড় বড় লড়াইয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করোছিলেন, যেমন িতেবৃস্ক, স্মলেন্স্ক, 
বব্রুইস্ক, বরাঁদনো ও তারীতনোর যুদ্ধে । এই সব যুদ্ধেই নেপোলিয়নের 
সৈন্যবাহিনীর ভাগ্য নির্ণয় হয়। মালোইয়ারস্লাভেংস ও ক্লাস্নইয়ে 
গ্রামের যুদ্ধে ইভান ইভানাঁভচ সৌনিক হিসাবে অপাঁরসীম সাহস দেখিয়ে 
সম্মানত হয়োছলেন। ১৯৮২২ সালে সৈন্যবাঁহনীর চাকরী থেকে অবসর 

নিয়ে তিনি উদ্যান-চচাঁকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন, জীবনের শেষ দিন 
পর্যন্ত এই কাজই করে যান। 

মিচুরিনের বাবা ভ্যাদমির ইভানভিচ বাঁড়তেই শিক্ষা সমাপ্ত করে 

কিছাঁদন তুলার যৃদ্ধ সামগ্রী তৈরীর কারখানায় কাজ করেন। সেখানে 
তান ছিলেন সৈন্দলের অস্ত্রশস্ত্র তদারকের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। নিম্ন 
মধ্যাবত্ত ঘরের একটি মেয়েকে বিয়ে করার পর সে কাজে ইস্তফা "দিয়ে 
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বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসত্রে প্রাপ্ত ছোট ভোর্সনা তালুকে 
পাকাপাঁকভাবে বসবাস শুরু করেন। 

ইভান ভযাদিমিরাভচ ছিলেন সপ্তম সন্তান, কিন্তু অন্য ভাইবোনেরা 
মারা যায় অল্প বয়সেই। মিচুরনকে মান্র চার বছরের শিশু রেখে তাঁর 
মা মাঁরয়া পেন্রভনাও মারা যান। 

ভোর্সনা তাল.কে প্রকীতির কোলে মিচারন তাঁর শৈশব কাটান। 

তালনকাঁট ছিল ছবির মত দেখতে, খাঁট রুশ নদীপ্রান্তক এক বনের 
মধ্যে, চারাদিকে বার্চ ওক, এলডার, বাদাম এবং বুনো আপেল গাছ, 

নানা ধরনের ফুল আর ঢেউ খেলানো তৃণভূমি; বুনো ঝর্ণা, নালা, ছোট 
পাহাড় ও বনভূমি -- উড়ে আসা পাঁখ আর ছোট ছোট জন্তুতে ভরা। 

পিতা ভ্যাদাীমর ইভানাভি সে অণুলে স্শাক্ষিত বলে পাঁরচিত 
ছিলেন। প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বেশ দখল 'ছিল। সে 
সময়ে ফ্রি ইকনামক সোসাইটি কষ সম্বন্ধে নানা ধরনের প্রগাতশীল 

চিন্তাধারার প্রচার করত, মিচুরনের বাবা তার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। 
নিয়ামতভাবে তাদের কাগজপন্র পড়তেন। সামাত তাঁকে শস্যের বীজ, 

ফল আর শাকসব্জীর চারাও পাঠাত। ফলের বাগান নিয়ে তার খাটুনির 
[বরাম ছিল না _- বীজ বুনতেন, গাছ লাগাতেন, কলম বানাতেন, ফল 

আর বাহারের গাছ 'নয়ে 'বাভন্ন ধরনের পরীক্ষা চালাতেন। অবসর 
সময়ের বোশর ভাগই কাটত বাঁড়তে, চাষীদের ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া 
শাখয়ে। 

মাছ ধরতে গিয়ে, পাঁখর বাসা, বন জন্তুর আস্তানা আর বেরা খজতে 

গয়ে বালক 'মিচুরিনের মনে নিশ্চয়ই নানা প্রথ্ন দেখা দিত; সেই সঙ্গে 
তালুকে অনবরত নতুন নতুন ফুলের কেয়ারও দেখা যেত। সাগ্রহে এসব 
প্রশ্নের উত্তর দিতেন তাঁর বাবা -_ ভার জমিয়ে গল্প করতে পারতেন 
[তান। , 

সন্ধ্যায় ভন্লাদামর ইভানাভিচ উদ্যান চর্চা সংক্রান্ত ডায়েরী লিখতেন, 

বই পড়তেন, স্কুলের ভাঁবষ্যং পড়া নিয়ে ছেলের সঙ্গে আলোচনা করতেন। 

জ্যোতর্বজ্ঞান, উন্তিদ বিদ্যা, পদার্থাবদ্যা ও রসায়নের প্রাথামক 

১৩ 



বিষয়গুলো তান ছেলেকে শেখাতেন, ডীন্তদ জীবনের অত্যাশ্চর্য সব 
কথা বলতেন। মিচুরিনের কাকিমা আতয়ানা ইভানভনা ছিলেন স্মাশাক্ষতা 
গুণী মাহলা। কাছেই 'বার্কনভকা নামে ছোট্র তালুকে তান বাস 
করতেন। মিচুরিন ছিলেন তাঁর খুবই 'প্রয়। 'তাঁনও প্রায় মচুরনকে 
শক্ষা 'দতেন। এই ছোট্ট বালকের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন 'তানি। 

খুব শৈশবেই গাছের চাষের দিকে মিচ্ুরনের গভীর ঝোঁক দেখা 
গিয়োছিল। বীঁজ সংগ্রহ করা, বীজ বোনা, শাকসব্জী, ফল-পাকুড় এবং 
বাহারে গাছপালার পাঁরচযরি কাজ ছিল তাঁর খুবই প্রয়। বাবার 
তত্বাবধানে আট বছর বয়সেই তান কলম তৈরীর অনেক পদ্ধাতি আয়ত্ত 
করে ফেলোছিলেন। 

আত্মজীবনীতে 'মছরুরন লিখেছেন, 'ছেলেবেলার কথা যতদূর মনে 
পড়ে তাতে দেখোঁছ গাছপালার চাষে আম একেবারে ডুবে ছিলাম। তাতে 
আমার আগ্রহ এতো বোঁশ ছল যে জীবনের অন্য ব্যাপারগুলোর দিকে 
নজরই প্রায় পড়ত না। সে সবই যেন ভেসে যেত আমার অলক্ষ্যে, তার 
[বিশেষ কোনো ছাপই আমার মনে পড়ত না।' 

বাঁড়তে বা পরে প্রন্স্কের প্রাথ্থীমক স্কুলে পড়বার সময় মিচুরিন 
তাঁর সমস্ত অবসর সময় বিশেষত ছুটির 'দনগুলো কাটাতেন 
উীত্তদ-ীবদ্যার চচয়ি নয়ত বাগান অথবা মৌমাঁছ পালার কাজে। 

১৮৬৯ সালে প্রন্স্ক স্কুলে পড়া শেষ হয়ে গেলে পর মিচুরিন 

পটার্সবূর্গ কলেজে প্রবোশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। 
[পটার্সবুর্গের নতুন জীবনের স্বপ্ন, প্রকৃতি-ীবজ্ঞানী হবার স্বপ্ন যখন 
তিনি দেখছেন - এমন সময় তার জীবনে ঘাঁনয়ে এল দুযেগি। 

তাঁর বাবার বয়স তখনও খুব বোঁশ হয়ান, তান হঠাৎ গুরুতর 
অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বৈষায়ক হভানাভচের 
কোনাঁদনই পছন্দ হত না, বেশির ভাগ সময়ই তান কাটাতেন বাগানে 
তাঁর পরাঁক্ষা-নিরাক্ষা নিয়ে। ফলে এই সময়ে তান ধণভারে জরীরত 
হয়ে পড়লেন, এবং দায়মুক্ত হবার জন্য তাল:কটা 'বাক্রু করে 'দিতে বাধ্য 
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হলেন। বাবার এই দহ্দশায় ইভানের জীবনে আমূল পারবর্তন এল। 
পিটার্সবূুর্গে উচ্চ শিক্ষা লাভের সমস্ত সুযোগ নষ্ট হলে পর মিচারন 
তার কাকিমা তাতিয়ানা ইভানভনা এবং কাকা লেভ ইভানাঁভচের দ্বারস্থ 
হলেন। তাঁরা তাঁকে রিয়াজানের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভার্তি করে দিলেন। 

কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই গুরুজনকে অসম্মান" করার আঁভযোগে 
তাঁকে স্কুল থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া হল। অপরাধটা ছিল এই যে, প্রবল 

ঠাণ্ডা পড়েছিল বলে রাস্তায় প্রধান শিক্ষক মশায়ের সাথে দেখা হতেও 
[তান মাথা থেকে টুপি নামানান। কিন্তু আসল ঘটনাটা অন্য। লেভ 
ইভানাভিচ তার ভাইপোকে স্কুলে ভার্ত করার জন্য কিছুতে ঘুষ 'দতে 
রাজন হননি বলে প্রধান শিক্ষক মশাইয়ের সাথে তার একটা ঝগড়া হয়ে 

গিয়োছল। হতভাগ্য ছেলোটির হয়ে মধ্যস্থতা করবার মত কেউ ছিল 
না। 'অসম্মান করার' আভিযোগে বাঁহচ্কত হবার পর আর কোন 

শিক্ষায়তনে ভার্ত হবার কোন সুযোগ তাঁর রইল না। এছাড়া পড়াশুনা 
চালাবার মতো টাকা পাবারও কোন উপায় ছিল না তাঁর। অগত্যা ১৮৭২ 
সালে রিয়াজান-কজলভ রেলওয়েতে কজলভের স্টেশনের মাল-গুদামে 
মাঁসক মান্র বারো রুবল মাইনেতে একটা কেরানীর কাজ নিতে হল 

বালাঁকরেভা নামে এক জুতোর কারিগরের বিধবা স্ত্রীর কুড়ে ঘরে 
বাসা নিলেন তাঁন। 

জারতন্দের শৃংখলে 

১৮৭৪ সালে মিদ্রুরন খাজাণ্ণীর পদ পেলেন, পরে আরও পদোন্নাত 
ঘটল। হলেন সহকারা স্টেশন মাস্টার। 

এতে তাঁর অবস্থার কিছু উন্নাত হল। নিজের পড়াশুনোয় 
নিয়ামতভাবে কিছুটা সময় তান দিতে পারলেন। 

এই সময়ে রেলওয়ের কাঁরগরী সমস্যাগ্ঁলর প্রাতি তিনি বিশেষ 
আগ্রহশনীল হয়ে ওঠেন। পদার্থাবদ্যা, তাঁত্বক বলাবিদ্যা আর তাঁড়থাবদ্যা 
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সম্বন্ধে খুব খেটেখুটে পড়াশনো করতে লাগলেন। বিশেষ করে রসায়নে 

তাঁর গভীর আভানবেশ দেখা গেল। মেশ্ডেলেয়েভের 'রসায়নের মূলসূত্র' 
বইটি সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। 

মচুরনকে কখনও সময়ের অপচয় করতে দেখা যায়ান। সব সময় 
[তান হয় স্টেশন সুপারিশ্টেনডেণ্টের কামরায় টোলগ্রাফ বা টেলিফোন 
নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, নয় ব্যস্ত থাকতেন সিগনাল বক্সে, পাম্প ঘরে, বা 
কোন হীঞ্জন নিয়ে। ছুটির দিনে তান টৌলফোন, সিগনালের যল্দ, চাপ 
মাপবার যল্্, ব্যারো মিটার, ঘাড় প্রভাতি 'নয়ন্ত্ণ বা পাঁরমাপ যন্তরগিকে 
পরাক্ষা করতেন বা মেরামত করতেন। তাঁর সমস্ত কাজে নতুন আঁবিজ্কার, 
যন্বের নতুন উন্নাত সাধন বা নতুন সৃন্টর একটা প্রবল বাসনা প্রকাশ 
পেত। বহন পর ১৯৩০ সালে রেলওয়ে মেকানিক হিসাবে নিজের 
অভিজ্ঞতার বর্ণনায় তান লিখেছেন, 'যা কিছু তখন হাতের কাছে 

পেয়োছি সব কিছুরই উন্নাতি করার চেস্টা আম করেছি। বলাঁবদ্যা বা 
তাঁড়ধাবদ্যার 'বাভন্ন শাখা নিয়ে কাজ করোছি। অনেক যল্ত্রকে ব্রাটহাঁন 
করে তুলেছি।, 

শ্রীমকদের সঙ্গে মিচরন নিয়ামতভাবে মিশতেন। মেকানক তোশ্চন, 
মোশনচালক সেভাস্তয়ানভ, টান্নরি কলসভ, ঘাঁড় 'ন্মতা কালুগিন বা 
আঁফস কেরানা ইয়েশভ, এ"রা সবাই ছিলেন তাঁর নকট বন্ধ,। এই সব 
অগ্রগামী শ্রামকদের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁর গণতান্দিক চিন্তাধারা । 

১৮৭৪ সালে আলেক্সান্দ্রা ভাঁসলিয়েভনা পেন্রাশনা নামে এক 
শ্রামক-কন্যাকে মিচুরিন বিয়ে করেন। স্নী হয়ে ওঠেন তাঁর সঙ্গী, বিশ্বস্ত 

বন্ধ, ও সাহায্যকারণী। জারের আমলের অন্ধকার যুগে এই গ্বেষণাবরতাঁর 
কঠোর জীবনের সমস্ত শ্রম, সমস্ত দারিদ্র্য ও দুর্দশার অংশীদার [ছিলেন 

[তাঁন। কিছীদন পর মিচু'রিনের শ্যাঁলকা আনাস্তাঁসয়া ভাঁসলিয়েভনা 
পেন্রুশিনা আর ্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রী আলেক্সান্দ্রা সৌমওনভনা প্লাতেন্কিনাও 
আসেন তাঁর সংসারে । মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রক বিপ্লবের আগে 
পর্যন্ত মিচুরনের সহকারী বলতে এ'বা ছাড়া আর কেউ ছিল না। 
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জায়গা নয়। তাঁর প্রকৃতস্থান ফলের বাগানে - সজীব প্রকীতিকে 
পাঁরবার্তত করার কাজে। সেই উৎসাহে ১৮৭৫ সালে কিছু খাজনা 
দিয়ে বাঁড়র কাছের একটা অবহোলত ছোট ফলের বাগানের বন্দোবস্ত 
[নালেন। সেখানে লাগালেন স্থানীয় এবং দাক্ষণ দেশীয় আপেল, পায়ার, 

টক চেরা, প্লাম, এপ্রকট প্রভৃতি নানা রকমের সেরা সেরা ফলের বীঁজ। 

উদ্দেশ্য ছিল রাশয়ার কেন্দ্রীয় অণ্চলের উপযুক্ত নতুন ও উন্নত ধরনের 
ফল সৃষ্টি করা। 

নতুন শিক্ষানীবশীর উন্মাদনায় মিচ্ুরিন নিজেকে 'ানয়োঁজত করলেন 
ফল গাছ রোপণ আর মূল্যবান চারাগাছ 'নরচিনের কাজে। এতে প্রয়োজন 
উাঁত্তদের জীবনধারা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। দরকার বাঁজ, সাজসরঞ্জাম 

আর বিশেষ ধরনের যল্পাতি কেনার মতো টাকাপয়সা । শীতকালে দাক্ষিণ 
দেশীয় উীত্িদকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চালাঘর 'নিম্ণের ব্যয়ভার বহনের 

সামর্থা। ইতিমধ্যে স্টেশন মাস্টারের দুব্বিহারের নিভাঁক সমালোচনা 
করায় তাঁকে পদচ্যুত করে রিয়াজস্কে খাজাণ্ণীর পদে বদলী করা হল -- 
এতে তাঁর অর্থনোতিক অবস্থা হয়ে উঠল আরও সঙ্গীন। ছয় মাস পর 
কজলভের নতুন স্টেশন মাস্টার খেনিকভের আনূুকুল্যে মিচারন 
কজলভ-ীরয়াজান, বগয়ইাভূলেনস্ক-লেবেদিয়ান লাইনে ঘাঁড় মেরামতের 
একটা নতুন কাজ পেলেন। কজলভে ফিরে এসে তাঁর দু'কামরাওয়ালা 

ফ্ল্যাটে ঘাঁড় মেরামতের একটা দোকান খুললেন -_ যাতে ফলের গাছ 
নিয়ে গবেষণা চালাবার মতো টাকাটা উপায় করা যায়। অবসর সময়ে 

দোকানে বসে ঘাঁড়, ব্যারোমিটার, চাপ পাঁরমাপকষন্, বাইসাইকেল, 
প্রাইমাস-ম্টোভ আর সেলাই কল মেরামত করতে লাগলেন। 

এইভাবে মিচুরিন তেরি বছর কাটিয়ে দিলেন। বাড়িতে থাকতেন 
সপ্তাহে দুদিন - হয় দোকান ঘরে বসে তুরপুন চালান, শান দেন বা 
পালিশ করার কাজ করেন, নয়ত উদ্ভিদাগারে মাটি খড়তেন, বাঁজ 
বুনতেন, চারা লাগাতেন বা কলমের জোড় বাঁধতেন। রাত্রে নানা পান্রকা, 
প্রবন্ধ ও প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের লেখা পড়ে উন্তিদ-বিদ্যা, গাছের গঠন ও 
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শারীরবৃত্ত এবং বুনো ফল ও বেরী জাতীয় গাছের ভৌগোলিক বিন্যাস 
[তিনি অধ্যয়ন করতেন, সো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন। 

১৮৮৭ সালে মিচুরিন তাঁর ডায়েরিতে িখলেন, 'আগামী পাঁচ 
বছরের ভেতর জাঁম কেনার কোন প্রশনই উঠতে পারে না -_ সমস্ত খরচ 
যথাসাধ্য কমাতে হবে ।, 

যথাসাধ্য খরচ কমানোর প্রকৃত ফল হল 'নরামষ বাঁধাকাঁপর সুপ, 
দু'কোপেক দামের এক প্যাকেট চা, আল সেদ্ধ আর তন পাউন্ড কালো 
রুট --প্রকৃতিবিজ্ঞানীর সংসারে এই হল মোট দৌনক বরাদ্দ। 

সেই সব 'দনের কথা স্মরণ করে মিচুরিন প্রায়ই বলতেন 'রয়াজান 
বা রিয়াজস্ক থেকে ফিরে এসে নৈশাহার হিসাবে রুটির সঙ্গেই নূন-জল 
মাখানো পেশ্মাজের কুাচর তৈরা ততযুরিয়া, নামক খাঁনকটা ঠান্ডা সুরুয়া 
ছাড়া আর কিছুই পেতেন না। 

কঠোর পাঁরশ্রম, একটানা দারপ্য, আনিদ্রা, অপীষ্ট আর কারখানার 
সূক্ষম ধাতব কাঁণকার ফলে মিচুরিনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। 
১৮৮৭ সালের বসন্তে কাঁশর সঙ্গে রক্ত উঠতে লাগল। ইয়েশ্ভ নামে 
কজলভ-ভরনেজস্কি গুদামের এক সদা প্রফুল্ল চটপটে কেরানী ছিল 
মচুরনের বন্ধ, সে তাঁকে উপদেশ দিল গ্রীষ্মকাল পুরোটা শহরের 
বাইরে খোরেক নামে ওক বনে কাটাতে । বনের ঠিক সামা ঘে*সে মাথা 
উদ্চু করে দাঁড়িয়ে একটা উইণ্ড মিল _ তার মাঁলক গরেলভ নামে এক 
ব্যাক্ত। এ এলাকায় একমান্র আশ্রয় ছিল এক কলওয়ালার জীর্ণ ক্ষুদ্র 
কুটির -_ গ্রম্মকালের জন্য বাঁড়টা সে ভাড়া দিত। 

আঁফস থেকে ছুটি নিয়ে মিচুরিন সপাঁরবারে খোরেকে উঠে এলেন। 

খোলা বায়ু, ও সূযাঁলোকে, টাটকা দুধে, আর ক্ষেতে বনে বেড়ানোর 
ফলে আবার তান স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। তবে প্রকীতির এই প্রভাবে তাঁর 
বৈজ্ঞাঁনক চিন্তার সম্ঠু পাঁরণাঁতর সহায়তাই হল সবচেয়ে বোশ। 

প্রকীতির সঙ্গে নাবড় মিলনের ফলে এই খানেই রাঁশয়ার কেন্দ্রীয় 
অণ্লের ফলের গ্রাছের উন্নাতর চিন্তা পূর্ণ পাঁরণাঁত লাভ করল 
তাঁর মনে। 
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কিন্তু এই বিরাট কর্মকান্ডে প্রবৃত্ত হতে গিয়ে প্রয়োজন হল নতুন 
জাতের গ্রাছ জন্মানো সম্পর্কে বৈজ্ঞাঁনক তথ্য। সে তথ্য সংগ্রহ করতে 
[তানি ব্যর্থ হলেন। মিচুরনের আগে এই ধরনের কোন বিজ্ঞান প্রচালিত 
ছিল না। মিচরন যে এ অবস্থায় গ্রেল নামে মস্কোর এক ফল উৎপাদকের 
্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করবেন এতে আশ্চর্যের কিছ নেই । গ্রেল দাবি করতেন 
যে দক্ষিণের উত্তাপে লালিত ফলের গাছ থেকে ছাঁট কেটে রাশিয়ার শীত 
সহনক্ষম ফল বৃক্ষে বা দু'বছর বয়েসের স্বভাবজ চারার গায়ে কলম লাঁগয়ে 
তাকে মস্কোর কঠোর জলবায়ুর উপযোগী করে তোলা যেতে পারে। গ্রেল 

বলতেন যে উত্তরের [হম সহনক্ষম গাছের প্রভাবে দাক্ষণী গাছও কঠোর 
জলবায়ুতে 'নজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। 

গ্রেলের মতবাদের উপর নির্ভর করে মিচ্রুরন তাঁর স্ব্প সয় 
নিঃশেষে ব্যয় করে ফেললেন। তার ফলে খাণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তবুও 

তাঁর সেই ভাড়া করা বাগচায় দাক্ষিণী ও পাঁশ্চমণ জাতের ৬০০ বেরী ও 
অন্য জাতের ফলের চারা সংগ্রহ করেছিলেন। সে যুগের তুলনায় এ এক 
[বরাট সংগ্রহ । কত্ত বহু কম্টে গড়ে তোলা এই বিরাট সংগ্রহ হিমের 
ফলে পাঁচ বছরের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল। তবু মিচুরন নিরুদ্যম হলেন 
না। গ্রেলের কাজকে সযত্নে বিশ্লেষণ করে মিছুরিন গ্রেলের ভুল ধরতে 
পারলেন। দাক্ষণের (শুধু দাক্ষণেরই নয়) যে গাছ বাদ্ধর সমস্ত ধাপ 
পোরিয়ে এসেছে, সম্ভবত বহু বংসর ধরে ফলদানও করেছে তা থেকে কলম 
তৈরী করাটা গ্রেলের ভুল হয়োছল। এইভাবে উৎপন্ন ফলের চারার 

জীঁবসন্তা (078971910) নতুন অনভ্যন্ত জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেচে 
থাকতে পারে না। ভিন্ন জলবায়্তে উদ্ভিদকে খাপ খাইয়ে নেবার পদ্ধাততে 

গ্লেলের ভূল ধরতে পারার পর 'মগ্ীরন অবিলম্বে দুই ভিন্ন জাতের সঙ্কর 
উীন্ভদ থেকে উৎপন্ন বীজ বপন করে নতুন জাতের ফল আর বেরী গাছ 
উৎপাদন শুরু করলেন। বহু বছর অতীত হলে মিচুরিন সৃস্টি করলেন 
এক সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণীর ফলের গাছ। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ 
করলেন যে ক্ষ উদ্ভিদের প্রককাতির বিভিনতা গঠিত হয় তার বিকাশের 
আত প্রারথামক স্তরে, এই স্তরেই স্যানা্ট পথে প্রভাবান্বিত হবার 
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প্রবণতা তার বেশি থাকে। ক্রমাবকাশের বিপরীত গাঁতি যে অসম্ভব একথা 
এই সময়েই মিচুরিনের কাছে পারম্কার হয়। 

বহাাবধ অর্থনৈতিক দুরবস্থা সত্তেও ১৮৮৮ সালে মিচুরিন কজলভ 
থেকে ছয় ভার্্্ট দ্রে তুমসিভো গ্রামের কাছে একটা ছোট জমি কেনেন। 
১৮৮৯ সালের বসন্তকালে রেলের চাকরী ছেড়ে 'দয়ে তান তাঁর 
নাসরীকে সেখানেই তুলে নিয়ে গেলেন। 

ইতিমধ্যে নতুন জাতের ফল গাছের চারা উৎপাদনে "তান প্রচুর 
আভজ্ঞতা সণ্টয় করেছেন। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮১৯ সালে তান "গ্রয়োত্ত 

গ্রুশোভদাঁন (পাীয়ার জাতীয়), ব্রাদুর, 'মগ্রারনের প্লদরদনায়া আর 

ভ্যাদমিরস্কায়া জাতীয় টক চেরী ও ক্রাময়ার উইঙ্কৃলার জাতের সাদা 
রংয়ের মিম্টি চেরীর সংযোগে উৎপন্ন ন্রাসা সেভেরা (উত্তরের সৌোন্দঘ) 

নামে নতুন নতুন জাতের টক চেরী ফলের গাছ তৈরাঁ করেন। 
মিচুরন দেখলেন যে সঙ্করোংপাদন এবং সঙ্কর চারাগুীলিকে 

সানার্দন্ট পথে প্রভাঁবত করাই হচ্ছে কাজের সুসঙ্গত ও নির্ভুল 
বৈজ্ঞানিক পল্থা। এইবার বিস্তৃততর বৈজ্ঞানক পরাক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর 
মহান চিন্তাকে সার্থক করে তোলবার অবস্থা এল। 

নিজের খরচে এবং 1নজের দায়িত্বে কাজ করলেও মিচুরিন তাঁর 
কাজকে ব্যাক্তগত প্রচেন্টা হিসাবে না দেখে, একটি বিরাট জাতীয় 

গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে দেখতেন। রাশয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের 
বাঁগচাগ্ীলর অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষাৎ তথ্য তাঁর প্রয়োজন হয়োছল-_ এই 
উদ্দেশ্যে ১৮৮৯ সালের সারা গ্রীষ্মকাল নিজের পছন্দসই বাগিচাপ্রধান 
জেলাগ্ীলতে তান ঘুরে বেড়ালেন। 

ভরনেজ, ওরেল আর কুস্ক্ক গুবেনিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব বেলরু শিয়া, 
কিয়েভ আর খারকভের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-দনেংস অণ্চলের, তাম্বভ আর 

পেনজা গৃবেনিয়ার দক্ষিণ উয়েজদ্, মধ্য ভলগার অঞ্চলের -- সারাতভ, 

সামারা আর 'সমাঁবস্ক গুবোর্নয়া, কাজান গুবোর্নয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম 
উয়েজদ, মর্দীভয়া, মস্কো আর রিয়াজান গুবোর্নয়ার বাগানগলো তিনি 

পাঁরদর্শন করলেন। 
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গত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে নব্বইয়ের ঘরের একেবারে শেষ 

দকে এ সমস্ত এলাকার ফলের বাগানগুঁলতে কী দেখে এলেন 
১ 

কেবল দাট ক তিনটি অণুলেই নয় সমস্ত মধ্য রাশিয়ার উদ্যানরচনার 
কাজ মিচুরিন দেখলেন, দেখলেন সে অণ্ুলের নানা জাতের ফল গাছ, 

টেকনিকাল সুযোগ স্মীবধা, আর তার অর্থনৌতিক দিক! যা কিছু 
দেখলেন তাতে সবার উপরে কৃষক উদ্যানের শোচনীয় অবস্থাই সবচেয়ে 
বোঁশ করে তাঁর চোখে পড়ল। 

কৃষকদের বাগানগুলি ছিল খুবই ছোট ছোট। পাঁরবার  পছু অল্প 
কয়েকটি মাত্র ফলের গাছ। আবার ফলের গাছ আছে - এমন পাঁরবারের 

সংখ্যাও খুবই বিরল। 

বিভিন্ন ফল গাছের মধ্যে গ্রীষ্মের আগেল আর পায়ার ফলকেই 
প্রাধান্য দেওয়া হত সর্বত্র -_ সেগুলো বিক্রি হত নাম মান্র মূল্যে। 
কতকগুলি বিশেষ ধরনের আন্তনভূকা ছাড়া শরংকালীন আপেলের কোন 
জাতেরই বিশেষ আস্তত্ব ছিল না। শতিকালীন ফলেরও এ একই হাল। 

শীতের পায়ার আদৌ দেখা যেত না। প্লাম আর চেরীর বোশর ভাগই 
ছিল আধা আবাদ গাছের ফল। 

কৃষকদের উদ্যানরচনার অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। কুলাক ব্যবসায়ীরা 

নির্দঘয়ভাবে শোষণ করত তাদের। ভরনেজ আর কুস্ক গুবোর্নিয়া, 
দনবাস, ইউক্রেনের উত্তর অণ্টলগ্ীল আর সারা মধ্য ভলগার অণ্ুলগুলি 
থেকে তাজা, শুকনো সমস্ত পীয়ার, আপেল আর চেরী ফল তারা জলের 

দামে কিনে নিত। তারপর চালান 'দত মস্কো আর 'পিটার্সবুর্গের 
বাজারগুলোতে। 

কৃষির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালকানা, আইনগত আর অর্থনৌতিক 

আঁধকারের অভাব, অজ্ঞতা, অত্যাচার তারোপর চাষাঁদের প্রায় একটানা 
উপবাস কেবল উদ্যানরচনার উন্নাতির পথেই যে বিরাট বাধা সৃল্টি 

করোছল তা নয়, সমস্ত রাশিয়ার কাঁষ ব্যবস্থার উন্নাতিকেও ব্যাহত করে 
রেখোঁছল। জামদার আর পাঁজপাঁতদের শোষণের এই ছিল পাঁরিণাম। 
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ব্যবসার জন্য বাগান করা সম্ভব ছিল কেবল জাঁমদার, মঠ আর ধন? 
কুলাকদের পক্ষেই। 

এই কারণেই রাঁশয়ার ফলের ব্যবসা অনেক পাঁরমাণে নিভ'রশখল 
ছিল দাক্ষণ ও পশ্চিম ইউরোপের চালানের উপর। পায়ার, আঙুর, 
লেবু, কমলা আর শীতকালীন আপেলের দাম পাঁরশোধ করা হত 
স্বর্ণমূল্যে -- ফলে দেশের সম্পদের অপচয় হত। 

ছিল না। ১৯১৫ সালের পূর্বে (মস্কোর পেন্রভাস্কি বর্তমান 
[তামারয়াজেভ কাষ আকাদামতে ফলোৎপাদনের জন্য বিশেষ চেয়ার এই 
সময় প্রাতিজ্ঠিত হয়) কৃঁষাবদ্যার এই শাখায় উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই 
রাশিয়ায় ছিল না। 

রাশিয়ার উদ্যানরচনার তাত্বক আর ব্যবহারক উভয় ক্ষেত্রেই একটা 
বৈপ্লাবক পরিবর্তনের আশ প্রয়োজন দেখা 'দিয়ৌছল। 'মচুরিন তাঁর 
সমস্ত বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা এই উদ্দেশ্যেই নয়োজত করলেন। . 

সঙ্কর উৎপাদনে ও সঙকরগুলিকে স্যানার্দস্ট পথে প্রভাবিত করার 
ব্যাপক কাজে দশ বংসর কাটাবার পর 'িচুরিন মূল্যবান জাতের 
নিম্নালাখত ফল উৎপাদন করলেন: আপেল -- ছশ' গ্রাম ওজনের 

আন্তনভকা, রেইনেত সাখার্ন (শর্করা রেইনেং), রেইনে বেগমিট 
(আপেল ও পঁয়ারের সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর উদ্ভূত), স্লাভিয়াঙ্কা ও 
নুভর; পীয়ার - কজলভ ব্যরে; প্লাম -রেণী র্ুদ জলাতীস্ত 
(সোনালী), রেণী রূদ শেলন্স্ক, তিওরন স্লাদক (মিষ্টি ব্যাক) 

ইত্যাঁদ। উন্নত ধরনের আর প্রচুর ফলনশীল এই সব জাতের উৎপাত্তর 
ফলে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অগ্চলের উদ্যানচচ্চা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। 

নতুন জাতের ফলের বিষয়ে মিচুরিন প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। 
'ভেস্তনিক সাদভদ্ত্তভা,' 'প্লদভদ্স্তভো” 'প্রগ্রেসিভনয়ে সাদভদস্তভো ই 
ওগরদানিচেন্তভো', ও “সাদ ই ওগরদ' ইত্যাদি পান্রকায়, সেই সঙ্গে তার 
নাসরীর তাঁলকায়, পান্তকায় ও ক্লোড়পন্রে মিচুরিন তার নতুন প্রগতিশীল 

চিন্তাধারা প্রচার করতে লাগলেন। বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা 
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যে বন্ধ করা দরকার তা 'তান বললেন। বললেন রাশিয়ার বাগানের 
মালিকদের এঁক্যবদ্ধ জাতীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রয়োজন তাদের 
অভিজ্ঞতাকে সুসংহত করে কাজে লাগান। 'মিছ্রারন বলতেন রাশিয়ার 
প্রাতটি অণ্চলের জলবায়ুর উপযোগী নতুন নতুন জাতের গাছপালার 
জল্ম দেওয়া চাই। 

১৯০০ সালে তুর্মসিভো নার্সারীর মাটি সঙ্কর চারাগ্ীলকে 
স্দানার্দন্ট পথে প্রভাবান্বিত করার কাজে তেমন সাবধেজনক হল না 
দেখে মিচুরিন তাঁর নার্সরা স্থানান্তারত করার সিদ্ধান্ত করলেন। লেস্্নয় 

ভরনেজ নদীর উপত্যকায়, শহর থেকে অনাতদ্রে দনস্কয়ে গাঁয়ের 
যোগ্যতর ভূমিতে তৃতীয় বারের মত স্থানান্তারত করলেন তাঁর নার্সরা । 
১৯০৫ সালে মছুরিন অসংখ্য সুন্দর সুন্দর, নতুন জাতের আপেল, 
পীয়ার, টক চেরা উৎপাদন করলেন। মধ্য রাশিয়ার ফলোৎপাদনের 
ইতিহাসে এই প্রথম মিম্টি চেরী, কাঠ বাদাম, আঙুর, সিগারেটের তামাক, 
আতর গোলাপ ও অন্যান্য গাছের হিম সহনশীল জাত আবাদ করা গেল। 

১৯০৫ সালে অক্টোবর মাসে মিচুরিনের পণ্াশ বছর পর্ণ হয়। 
তাঁর 'নবচিনের (50101101) পদ্ধাত ইতিমধ্যেই ডারউইনের বস্তুবাদী 

মতবাদের সম্প্রসারণ ঘাঁটয়ে এক সাধারণ জীবাবিদ্যা তত্তের রূপ পাঁরগ্রুহ 

করাছল। জার সরকার এবং প্রচালত সরকারী জাীবাঁবদ্যা মিচুরিনকে 
কোনো স্বীকৃতি দেয়ান শুধূ তাই নয়, মিচারনের কাজ যেন তাদের 
চোখেই পড়ল না। 'মিছ্ুরিনের নতুন সূম্টি তাই তাঁর স্বদেশেই জনপ্রিয় 
হতে পারল না। 

মিচুরিনের ভয় হল তাঁর আঁবিন্কার হয়ত চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে। 
তাম্বভ গৃবোনি'য়ার কাঁষ পাঁরদর্শক মারফিনের উপদেশ আর পীঁড়াপীড়তে 
তান সরকারের কাঁষ বিভাগে একাঁধক স্মারকালীপ পাঠালেন, 

'তাতে আম বীজ থেকে স্থানীয় নানা জাতের চারা প্রস্তুত করে দেশীয় 

ফল গাছের চারার উন্নয়ন আর বৌচন্ত্য সাধনের আশ প্রয়োজনীয়তা ও 
বিপুল তাৎপর্যের কথা খুলে বলতে চেষ্টা কার। কিন্তু এই সব 

স্মারকালাপতে কোন ফলই হয়নি।' 
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মিচুরিনের ইচ্ছা ছিল এই আবি্কারের উপর "ভীত্ত করে গাছের 
আবাদ শেখানর জন্য একট 'শিক্ষায়তন স্থাপন করা । ... আমাদের দেশের 
তাহলে অসাম উপকার হবে।” সরকারী বিভাগে বারবার এ ধরনের 
একটি শিক্ষায়তন খুলবার অনুমতি চেয়ে পাঠালেন -- 'িস্তু কোন উত্তর 
এল না। 

১৯১১ সালে ৩৩ বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার হিসাব করতে গিয়ে 
মিচুরিন 'বীজ থেকে নতুন জাতের ফলের গাছ আর বেরী গাছের 
উৎপাদন" নামে তাঁর প্রধান গ্রন্থে ধৰংসোন্মুখ জারতন্দে প্রগাতশীল 

বৈজ্ঞানিকের সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার িমনীলাখত 'ববরণ 'দয়েছেন : 

“তৈন্নিশ বছর ধরে আমাকে নিকৃষ্ট জমির মাটি কচলাতে হয়েছে। 

খাটতে হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো থেকে আম নিজেকে 
বাত করোছি। প্রতে কাট কপর্দক ব্যয় করতে হয়েছে ভয়ে ভয়ে। যা 

খরচ করোছি আবলম্বে তা রোজগার করে তোলার চেস্টা করতে হয়েছে। 
যাতে পরের বছর যে করেই হোক নাকেন আরও কিছ সংখ্যায় চারাগাছকে 
নতুন পথে প্রভাবত করতে পাঁর। কখনো কখনো মনের তিক্ততা 
মনে চেপে মূল্যবান নমুনাগুলিকে নষ্ট করে ফেলতে হয়েছে। কারণ 
নতুন গাছেদের আর জায়গা দিতে পাঁরান। কিন্তু ফল কা হয়েছে? 
তেত্রিশ বছরের পারশ্রমের পর বহু মূল্যবান নতুন জাতের ফলের চারা 
তৈরী করার পরও -- পাঁরষদের* পক্ষ থেকে কোন কৌতূহল বা সাড়া 

গাইনি। বহু আবেদন নিবেদন করেও সরকারের কাছ থেকে আরো কম 
উৎসাহ জুটল। বৈষয়িক সাহায্যের কথা ত যত না বলা যায় ততই ভাল, 
কোনো একটা শুভ কাজে রাশিয়ায় তা আশাই করা চলে না। শেষ পর্যন্ত 
সমস্ত কাজ উচ্ছন্নে যাবার উপক্রম হয়েছে। নাসরী নম্ট হয়ে যাচ্ছে 
অবহেলায়। নতুন জাতের চারাগুলর মধো দুই তৃতীয়াংশ হয় জাম ও 
পাঁরচযরি অভাবে নম্ট হয়ে গিয়েছে নয়ত রাশিয়ার আর বিদেশের 'বাভন্ন 

* মিচুরন এখানে রূশ ফলোংপাদক পাঁরষদের কথা বলছেন। 'তাঁনও এ 
পাঁরষদের সভ্য ছিলেন। 
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পেপিন শাফ্রানি ছোট করে দেখান হল) 





প্রেতার কাছে 'বাঁলয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে সেগ্াল আবার 
অন্য নামে আমাদের কাছেই ফিরে আসবে। স্বাস্থ্য এবং শাক্ত দুইই 
ভেঙে পড়েছে। ইচ্ছায় আনচ্ছায় আমার এই "প্রয় কাজটা থেকে আমাকে 
সরে যেতে হবে। ধরে ধাঁরে (কারণ অনেক চারা সবে ফল দেবার বয়সে 
এসে পেশছেছে) কাজকর্ম সব গোটাতে হবে । 

বিজ্ঞান ও টেকাঁনকাল জ্ঞানের প্রগাঁতর জন্য যাঁরা সংগ্রামী, 'শল্প 

ও সংস্কৃতির যাঁরা শ্রম্টা রাঁশয়ার এমন অনেক সূসন্তানের ভাগো যা 
ঘটোছিল, 'মচুরিনের ভাগ্যেও তাই ঘটল। জারতন্তের অধীনে 'িজেদের 
মহান চিন্তাধারাকে পারণাতির পথে এগয়ে 'িনয়ে যেতে তাঁরা বার্থ 
হয়োছলেন। 

১৯১৫ সালের গ্রীন্মকালে কজলভে কলেরার প্রকোপ শ্রু 
হলে ভেরা লগুনভা নামে এক তরুণী শ্রামক মেয়ে নাসরীতেই 
অসস্থ হয়ে পড়ে। তাকে সেবা করতে গিয়ে মিচুরনের স্ত্রী, 
বাঁদ্ধমতী এবং কোমলহদয়া আলেক্সান্দ্রা ভাঁসালয়েভনাও অসুখে 
পড়লেন। বয়সের জোরে ভেরা লগুনভা রোগমুক্ত হয়ে উঠল 

কিন্তু আলেক্সান্দ্রা ভাঁসালয়েভনাকে দাম দিতে হল তাঁর জাঁবন 
দিয়ে। | 

মচুরিনের জরবনের সবচেয়ে বেদনাময় পর্ব তখন। জীবনের ষাট বছর 
চলে গেছে। তার চল্লিশ বছর কেটেছে জাঁবাবদ্যার সাধনায়। সেই দীর্ঘ 
চল্লিশ বছর ভরোছিল কেবল অসহ্য দাঁরদ্রো, দৌনিক জীবনের খরচ 
কমাবার টানাটানতে, প্রচলিত জীবাবদ্যার সমর্থকদের উপেক্ষা, জারের 
কর্মচারীদের উপহাস ও অত্যাচারে । এর চেয়ে দুঃখের আর অপমানের 

আর কাঁ আছে। | 

স্ত্রীর মৃত্যুতে 'িছুরন ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। নিজে তিনি 
তখন বৃদ্ধ, তাঁর সমস্ত কীর্তি স্বীকৃতির অভাবে ব্যর্থ হবে এই আশঙকায় 
তান উদ্দিগ্ন। কিন্তু মিচুরিনের মহান চিন্তাধারা, তাঁর মহান লক্ষ্য ও 

বালষ্ঠ ইচ্ছাশাক্ত জারতন্বের কুটিল শাক্ত ও তাঁর বাক্তগত দুঃখের 
তুলনায় আঁধকতর শীক্তশালণ বলে প্রমাণিত হল। 
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সোভিয়েত যুগ 

মহান অক্টোবর সমাজতান্দ্িক বিপ্লবের বিজয়ের পর মিচ্ুরন নব 
সংগািত জেলা কীষাঁবভাগে জানালেন, 'সোভয়েত রাষ্ট্রের জন্য আম 
কাজ করতে চাই।' 

মিচরনের কাজ ও জীবনে একাঁট নবযূগের সূচনা হল সেইদিন। 
সেই নবযুূগ পরিণতি লাভ করল উজ্জ্বল সফলতায়। 

গৃহযুদ্ধ তখন সবে বেধে উঠেছে। গৃহযুদ্ধ আর প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের 
অর্থনৈতিক দুরবস্থা সত্বেও তরুণ সোভিয়েত সরকার মিচ্ীরনের জনা 
উপযুক্ত সংখাক কমাঁ, অর্থ ও জিনিষপন্রের ব্যবস্থা করলেন। নবীন 
উদ্দীপনায় মিচুরন তাঁর বৈজ্ঞানক কাজকর্মের প্রসার শুর; করলেন। 

সোভিয়েত কীষ প্রণালীকে সংগঠিত করবার ব্যাপারে [তানি 
সান্রুয়ভাবে সাহায্য করলেন কাঁষ সংক্রান্ত জন কমিশারদের সোভিয়েতকে। 

উদ্যান বিস্তাতি সাধনের জন্য পাঁরকজ্পনা তৈরী করলেন। তাঁর জীবাঁবদ্যার 
তত্ব প্রচার করে কৃষিজাত উদ্ভিদের প্রকীতিকে সনার্দষ্ট পথে প্রভাবিত 

করে পারিবর্তন করার বিষয় 'নয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদ নিবচিনের কাজ একটি 
ব্যাপক 'ভীত্তর উপর প্রসারত করার জন্য মিচ্ুরিন কাঁষতত্ববিদদের 
আহ্বান জানালেন। স্থানীয় কীষ সম্মেলনগুলোয় যোগ 'দিলেন। ফসল 
বাঁদ্ধ সম্পর্কে তাঁর 'বরাট আঁভজ্ঞতার কথা জানালেন জনসাধারণকে । 
অনাবৃষ্টিতে ফসল হানর প্রাতাঁবধানে সক্রিয়ভাবে কাঁমউীনিস্ট পার্ট ও 
সোভিয়েত সরকারের প্রচেম্টায় হাত মেলালেন। 

১৯২০ সাল শ্িচ্ুরিন গর্শকভ নামে একজন উৎসাহ তরুণ 
কাঁষতত্বীবদকে তাঁর প্রধান সহকারীর পদে বহাল করলেন। শুরু করে 
[দিলেন তাঁর বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা-কাজের সবঙ্গিণ প্রসার ও উন্নাতর 
্রস্তীত। 

ইতিমধ্যেই মিচ্রুরন ১৫৪ টি নতুন জাতের ফলের আর বেরীর গাছ 
তৈরী করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে ৪৫ জাতের আপেল, ২০ জাতের 

পীয়ার, ১৩ রকমের টক চেরী, ১৫ রকমের প্লাম _ তার ভিতর [তিনটি 
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রেণী র্ূুদ জাতের (গোলাকীতি), ৬ রকমের 'মাম্ট চেরী, ৯ রকমের 

এপ্রিকট, ২ রকম কাঠ বাদাম, ৮ রকমের আঙুর, ২ রকমের কুইন্স ফল, 
& রকমের আক্লিনাঁদিয়া, ১ রকমের বাদাম (ঁফিলবাট”), ৩ রকমের পাহাড়ে 

এ্যাশ, ৬ রকমের কারাণ্ট, ১ রকমের গুজবেরী, ৪ রকমের ব্ল্যাকবেরী, 

১ রকমের ফুট, ১ ধরনের টমেটো, এছাড়া দেশের অর্থনীতির পক্ষে 
মূল্যবান আরো নানা রকমের গাছ। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন যৌথ ও রাস্দ্রীয় রন রাগ সংগাঁঠিত 
করা হচ্ছে। তাতে এদের মধ্যেকার সবেৎিকৃষ্ট চারা গাছগুলির চাষ প্রবর্তন 

করতে হলে, সবার আগে প্রাতাট নতুন জাত প্রজনন করতে হবে, ভিন্ন 
ভিন্ন আবহাওয়ায় আর ভিন্ন ভিন্ন মাটিতে পরীক্ষা করতে হবে। 

মচুরিনের জাতগুলোকে ব্যাপকাকারে চারাঁদকে ছাঁড়য়ে দেওয়ার 
উদ্দেশে ই. স. গর্শকভ ১৯২১ সালে নাসারীর একটি নতৃন শাখা 

স্থাপন করলেন। 'তানিই সর্বপ্রথম নবজাত সাঁন্টর কাজে মিচারনের 
পদ্ধাত অনুসরণ করলেন। কজলভ জেলার কার্যানবহিশ কাঁমাট 
সক্রিয়ভাবে তাকে সমর্থন করল। 

অনাতিবিলম্কে এই নারি সোভিয়েত চাষীদের, যৌথ ও রাম্দ্ৰীয় 
খামারের প্রাতানাধদের, শিক্ষামালক ও গবেষণামূলক শিক্ষাকেন্দ্র এবং 
বিদ্যালয়গুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 

কেন্দ্রীয় কার্ধানবহিশী কাঁমাটর সভাপাঁতি মিখাইল ইভানভিচ 

কালিনিন ১৯২২ সালের গ্রীজ্মে দেখা করলেন মচুরিনের সঙ্গে। 
অনেকক্ষণ ধরে তিনি মিটুরিনের সঙ্গে আলাপ করোছিলেন। মিচুরিন 

তাঁকে তাঁর নার্সারী দেখালেন। এই পাঁরিদর্শনের পর ম. ই. কালানিন 
তাঁকে একটি ছোট্ট মোড়ক পাঠালেন সেই সঙ্গে একটি চিঠি। চিঠিতে 
লেখা ছিল: 

ণপ্রয় ইভান ভাদমিরভিচ, 
স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে একটা ছোট মোড়ক পাঠাচ্ছি। 

আশা কার এটাকে আপাঁন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অনুগ্রহ বলে 
মনে করবেন না। 

৭ 



আপনার ও আপনার কাজের প্রাতি আমার আস্তারক শ্রদ্ধা ও 

সহানুভূতি এর মধ্য 'দিয়ে প্রকাশ করোছ মান্্। 

আন্তারক আঁভনন্দন সহ 
ম. কাঁলানিন।' 

১৫ই ডিসেম্বর ১৯২২ 

১৯২২ সালের শেষভাগে মিচুরিনপল্থী জীবাবিদ্যার ইতিহাসে একটি 
বিরাট ঘটনা ঘটল। 'িদ্রুরনের কাজের প্রয়োজনীয়তার উপর বিরাট 
গুরুত্ব দিলেন লোৌনন। 'ভ, ই. লেনিনের জীবন ও কাজের দিনপঞ্জতে 
(১৯২১ এর আগস্ট থেকে জানুয়ারী ১৯২৪) লেখা আছে: “১৮ই 
নভেম্বর (১৯২২) ভ. ই. লেনিন ই. ভ. 'িচুরিনের কাজ ও গবেষণা 
সম্পর্কে জানতে চান।, 

তাম্বভ কার্ধীনবহিধ কাঁমটি এ দন জন কমিশারদের সোভিয়েত 
থেকে একটি তার পেলেন: 

'আবাদী উত্তিদের নতুন জাত সৃষ্টি সম্পাক্ত গবেষণা আমাদের 

দেশের পক্ষে অসীম গুরত্বপূর্ণ কাজ। জন কামশারদের সোভিয়েতের 
সভাপাঁতি কমরেড লোননের কাছে দাঁখল করবার জন্য আঁবলম্বে কজলভ 
জেলার, মিচুরিনের গবেষণা ও কাজের একটি বিবরণী পাঠান। এই 
নির্দেশ কার্যকরী করা হল কিনা জানাবেন । 

এ ছাড়াও উক্ত 'দিনপঞ্জশতৈে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথার উল্লেখ 
আছে: 

'& ই ডসেম্বর (১৯২২)। কাঁষ সংন্রান্ত জন কামশার দপ্তর থেকে 
ই. ভ. মিচুরিনকে সাহায্য করার কী ব্যবস্থা হচ্ছে তা জানবার জন্য জন 
কমিশারদের সোভিয়েত কর্ম-সংসদের অধ্যক্ষকে দায়িত্ব দিলেন ভ. ই. 
লেনিন।' 

আমাদের দেশবাসী ও বিজ্ঞানের স্বার্থে মিচুরিনকে আঁবচ্কার 

করলেন ভ. ই. লোৌনন। 
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১৯২৩ সালে সারা দেশের প্রথম কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল 

মস্কোতে। 'বপ্নবের আগে আঁভজাত ব্যাক্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় জামদার 
ও প্রাতপাত্তশালী ব্যাক্তরা যে সমস্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন, তার 
সম্বন্ধে কোন মোহ ছিল না মিচুরিনের। 'কস্তু দেশের জাতীয় অর্থনীতির 
বিকাশ ও সাধারণ শ্রমজনবাঁদের উন্নাতির জন্য যে সোভিয়েত শিল্প ও 
কাঁষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল তাকে আন্তারক আভনন্দন জানালেন 

[তনি। অসীম উৎসাহে তান আর তাঁর সহকারী ই. স. গর্শকভ 
তাঁদের কাজ দেখাবার জন্য একাঁট জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন 

করলেন। 
চমংকার চমৎকার চারা, মিচুরিনের উৎপন্ন সুন্দর সুন্দর ফল, এবং 

বেরী দর্শকবৃন্দ ও প্রদর্শকবৃন্দ উভয়কেই মুগ্ধ করল। বিশেষজ্ঞ মন্ডলী 
মিচুরনকে দিলেন সবেচ্চি পুরস্কার _ সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় 
কার্যানবহিনী কাঁমাটর কৃতী পন্র। 

রুশীয় সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতান্নক প্রজাতন্তের জন 
কামশারদের সোভিয়েতে ১৯২৩ সালের ২০ শে নভেম্বর তারিখের 

নিদেশনামায় মিদ্ভীরনের নাসারনকে রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব সম্পন্ন সংস্থা বলে 
স্বীকৃতি দেওয়া হল। দেখা গেল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান- 
গবেষণাগারগুলোর প্রথম সারতে এসে দাঁড়িয়েছে এই নাসরাঁ। এর জন্য 
মোটা তহবিল, লেবরেটরির সরঞ্জাম, বেশি পারিমাণ জমি ও বেশি সংখ্যায় 

কমর ব্যবস্থা করা হল। ১৯২৫ সালের ২৫ শে অক্টোবরে মিচুরনের 
কাজের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি উৎসবের আয়োজন করা হল। 
পাট, সরকার, সংবাদপন্র, জ্ঞান ও শিক্ষা সংস্থা, শ্রামক প্রাতিষ্ঠান, 

সোভিয়েত সৈন্বাহনী এবং যৌথ খামারের প্রাতিনাধরা তাতে 
অংশ গ্রহণ করলেন। এই 'বাশস্ট বৈজ্জঞানককে ম. ই. কালিনিন 

লিখলেন: 

শপ্রয় ইভান ভ্মাঁদাীমরভচ, 
আপনার প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভাক্ত আমি নিজে আপনাকে 

জানাতে পারলাম না বলে বড় দুঃাঁখত। 
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তাই অন্তত লেখার মধ্য দিয়েও আমার আন্তরিক আভনন্দন জানিয়ে 
আপনার অর্ধশতাব্দীর কাজের সফলতায় আনন্দের ভাগ আমায় নিতে 
দিন। 

এই সফলতা আমাদের কৃষিবিদ্যার জ্ঞানভান্ডারে ও ব্যবহারিক কাজে 

কী অমূল্য সম্পদ দান করেছে -- আমার পক্ষে তা বিশেষ করে বলবার 
দরকার নেই। আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়ন যত উন্নত ও শাক্তশাল' 
হবে আমাদের দেশের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিতে আপনার সফলতার 
গর্ত্বও তত পাঁরিজ্কার ততই বৃহৎ হয়ে উঠবে। 

শ্রমজীবী জনগণের উন্নততর ভাবষ্যং কেবলমান্র একটা স্ঠু রাষ্ট্র- 
কাঠামোর উপরই নির্ভর করে না, বৈজ্ঞানক সফলতার উপরও 'নর্ভর 

করে। আপনার পণ্টাশ বছরের যে কাজ জাতির বিরাট উপকারে লাগছে, 

শ্রমজীবী জনগণ যে তার যোগা সমাদর করবে তাতে আমার কোনই 
সন্দেহ নেই। 

প্রকীতির শাঁক্ত আয়ত্ত করে তাকে আরও ব্যাপকভাবে মানুষের কাজে 
লাগাবার প্রচেষ্টায় আপনার সফলতা অন্তরের সঙ্গে কামনা কার। 

ক্রেমলিন, ৩০ শে অক্টোবর গভীর শ্রদ্ধা সহ 
১৯২৫ আপনার 

ম. কালিনিন।' 

'প্রাভদার' সম্পাদক মণ্ডলীর তরফ থেকে লোননের বোন মারিয়া 

ইালানচনা উীলিয়ানভা মিছ্ুরনকে লিখলেন : 
“প্রয় ইভান ভ্যাঁদমিরাভিচ, 

প্রকীতিকে নতুন করে গড়ার জন্য আপনার যে সাধনা, তার স্বর্ণ 

জয়ন্তী উপলক্ষে 'প্রাভদার' আন্তারক আভনন্দন জানাই । আপনার স্বাস্থ্য 
ও শীক্ত বহু বংসর অটুট থাকুক. আপনার কীর্ত ও প্রকীতিজয়ের 

সাফল্য লেনিনের প্রদার্শত পথে কাঁষ অর্থনীতিকে অগ্রগতির পথে নিয়ে 

যেতে সাহায্য করুক -- এই কামনা কার।, 
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নতুন ও উন্নত জাতের ফল ও বেরার চারা তৈরীর গবেষণায় পণ্টাশ 

বছরের অমূল্য কাজের জন্য সোভিয়েত ইউীনয়নের কেন্দ্রীয় কাানবাহ? 
কামাটর তরফ থেকে মিছ রিনকে শ্রমের লাল পতাকা' অডরি দেওয়া হয়। 
এ ছাড়াও সারা জীবন বাঁত্তর ব্যবস্থা করা হয়। 

নাসরিীটর সামাগ্রক সম্প্রসারণের ফলে মিচ্লুরন ও তাঁর সহকম 
সোভিয়েত যুগেই প্রায় ৩০,০০০ নতুন ধরনের আপেল, পীয়ার, টক 

চেরী, মাষ্ট চেরা, প্লাম, কাঠ বাদাম, আঙুর, বাদাম, র্যাস্পবেরা, 
ব্টাকবেরী, গুজবেরা, কারাণ্ট, বুনো স্ট্রবেরী ও অন্যান্য ফল ও বেরীর 
সঙ্কর চারা তৈরী করেন। 

১৯২৭ সালে ই. স. গর্শকভ ও চিত্র প্রযোজক স-ভৈতজারভ 'তাম্বভে 
দাক্ষণের আবভবি' নামে একখানা ছাঁব তুললেন। এতে গাছের জীবসত্তার 
রূপান্তর আর মিছ্রুরনের ব)বহারিক সাফল্যের কথা দেখানো হল। 
সোভয়েত জীবাঁবদ্যার ইীতহাসে এই ছাব একটি বিখ্যাত ঘটনা । 

১৯২৯ সালে সোভিয়েত সরকার মিচুরিনের অন্তরতম স্বপ্নসাধকে 
বাস্তব রূপ দিলেন। নাসরিঁতে একটি শনবচিনী কৃৎংকৌশলের বিদ্যালয়" 

খোলা হল। এদেশে এ 'জানস এই প্রথম। তখন থেকেই নার্সরীটি, 
'মচ্ুরিনের নিবচিন (51006107) ও প্রজনন বিদ্যার (861796105) 

কেন্দ্র' নামে পাঁরচিত। 
বিদ্যালয়টির উদ্বোধনের পূবেই সোভয়েত সরকার িছুরিনের সারা 

জীবনের আর একাট ইচ্ছাকেও পূর্ণ করলেন: 'নভায়া দেরেভনিয়া' প্রকাশ 
ভবন তাঁর লেখা "পণ্াশ বছরের কাজের ফল' নামে বহট প্রকাশ করল। 
জীবাবদ্যা সংক্রান্ত তাঁর সামাগ্রক মতবাদের রূপরেখা এই বইতে আছে। 

১৯৩০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী সোভয়েত ইউীনয়নের কেন্দ্রীয় 
কার্ধানর্বাহী কমিটি ও 'নাখল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যানবহি কমিটির 
সভাপতি ম. ই. কালানন আবার মিডারনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। 
একেবারে হালের কাজ কাঁলানন খুব যত্ব সহকারে দেখেন, মিছুরিনের 

স্বাস্থ্য আর এ কেন্দ্রের বাবধ প্রয়োজন সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নেন। 
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কৃষিপ্রধান, পশ্চাংপদ, অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল ক্ষেত্রে দূর্বল 
একটি দেশকে অগ্রসর শিল্পপ্রধান শাক্ততে রূপান্তীরত করার জন; 
সোভিয়েত জনগণ প্রথম পণ্থবার্ষক পাঁরকজ্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার 
কাজে আত্মীনয়োগ করল। শুরু হল বিরাট যৌথখামার আন্দোলন। এর 
ফলে সম্ট হল জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যেকটি শাখায় বিজ্ঞানের ব্যাপক 
প্রয়োগের এক অভূতপূর্ব সামাঁজিক-অর্থনৌতিক ও সাংস্কৃতিক-টেকানিকাল 
ভাত্ত। 
উন্ভদ ও প্রাণীর জীবসত্তার বিকাশ ধারাকে "নিয়ন্ত্রণ করার যে 

আভনব মতবাদ মছ্রন প্রাতষ্ঠা করলেন সেই মতবাদকে এবং সেই সঙ্গে 
বিজ্ঞানের অন্যান্য সাফল্যকে কাজে লাগাতে হলে চাই একটি 
পারকল্পনাসম্মত বৃহদায়তন সমাজতান্লিক কাষ ব্যবস্থ্া- যেখানে 

যৌথখামারগুলিতে যুক্ত হবে কোটি কোটি কৃষক, কাজ চলবে 
আধ্নকতম যন্তের সাহায্যে 

মিচুরিনের শিক্ষাকে উন্নত করা, তার ব্যবহারক সফলতাগুলিকে 
আরও কাজে লাগানোর জন্য ১৯৩১ সালে সোভিয়েত সরকার সারা দেশে 

কতকগুলি গুরত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে তুললেন। তাদের ভেতরে ছিল ৩৫০০ 
হেক্টরেরও বেশি জমির ওপর গঠিত একটি ফলের খামার সহ শিক্ষা, 
পরীক্ষা ও উৎপাদন কলেজ* উত্তরাণলীয় উদ্যানচচরি কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক 

গবেষণা প্রীতজ্ঠান**, ফল ও শাকশব্জী উৎপাদন ইনস্টাটউট (উচ্চতর 
শিক্ষা কেন্দ্র) একটি টেকাঁনকাল 'বদ্যালয়, শ্রীমক ফ্যাকাল্টি, শশুদের 

কাঁষকেন্দ্র, পরাক্ষামূলক 'বিদলয় ইত্যাদি। 
মিচুরিনের স্থাঁপত ও পাঁরচালিত ফল ও বেরীর নিবচিন ও প্রজনন 

বিদ্যার কেন্দ্রকে (প্রাক্তন নাসরি) এ সময়ে অনেক সম্প্রসারত হয়। 
১৯৩১ সালের পর থেকে কজলভ শহর (পরে মচারনস্ক) বৈজ্ঞাঁনক 

* এখন এট রান্দ্রীয় ফলোৎপাদন খামার বলে স্বীকীত পেয়েছে। এর ভিতরে 

আর যে সব সংস্থা ছিল তারা এখন স্বাধীনভাবে কাজ করে চলেছে। 

** বর্তমানে রুশীয় সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতাল্লিক প্রজাতন্নের ফল ও 
বেরী উৎপাদন সম্পাঁকতি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। 
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ও বাণাঁজ্যক উদ্যানচচাঁর বড় কেন্দ্রে পারণত হল। 'মচুরিনের কাজ পেল 
অভূতপূর্ব ব্যাপকতা, তাঁর জীবনে এল বিরাট পারুবর্তন। সোভিয়েত 
দেশে যা ঘটল তা তাঁর অন্তরতম আশাকেও ছাঁড়য়ে গেঈস। জারের আমলে 
মচরন ছিলেন অপাংক্তেয়, একেবারে নিঃসঙ্গ । মহার্ম অকটোবর 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ?তান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পেলেন উচ্চ স্থান। 
জীবজগতকে 1নয়ে আরো পরীক্ষা চালাবার জন্য যা ?কছ: তাঁর দরকার 
সবই পেলেন। নতুন জাতের গাছের প্রবর্তক হিসাবে পেলেন সবার 
স্বীকৃতি । 

ফলোৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নতুন নতুন ধরনের উত্তিদ সৃষ্টি 
করা এবং রাস্দট্রীয় গুরুত্ব সম্পন্ন বিশেষ কাজের জন্য ১৯৩১ সালের ৭ই 
জুন সোভিয়েত ইউীনয়নের কেন্দ্রীয় কার্যানবহি কাঁমটির সভাপাতি- 
মন্ডলী মছরনকে 'অডরি অব লোনন' দেন। 

কজলভ নগর-সোভিয়েতের প্লেনারণ জয়ন্ত উৎসবে ১৯৩১ সালের 
১৬ই আগস্ট আঁরখে মিদ্রুরনকে এই সম্মানে ভাঁষত করা হয়। প্রকৃতির 
রুপান্তরের এই মহান সাধক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে গিয়ে বলেন: 

'কমরেডরা, “অডরি অব লোনন” পুরস্কার "দিয়ে শ্রামক কৃষকের 
সরকার আমাকে যে বাঁশস্ট সম্মানের আধকারী করেছেন, তাতে সাতান্ন 
বছর আগে ফল ও বেরী জাতীয় ফলের নতুন প্রচুর ফলনশীল 
জাত তৈরীর যে কাজ আম শুরু করোছলাম তা আরও উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার সঙ্গে চাঁলয়ে যাবার আগ্রহ বোধ করাঁছ, আগ্রহ বোধ 

করাছ মাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য লেনিনের নিশি সফল করে 
তুলতে । 

সোভিয়েত সরকারের প্রাত আম আমার আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা জানাই। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সব নতুন ফলের জাত আম তৈরী করেছি তা 
শ্রমজীবী মানুষের কাছে অতি জনাপ্রয় হয়ে উঠবে, তাদের বিশেষ প্রয়োজনে 
লাগবে। আম বিশ্বাস কার, আমার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে যে রাত 

পদ্ধাতর উপর 'ভীত্ত করে আম ফলোৎপাদনের উন্নাত করোছি তা 
শ্রমজীবী জনগণের মনে বদ্ধমূল ও স্ছায় হয়ে উঠবে।' 
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এই প্লেনাম থেকে সোভয়েত ইউীনয়নের কেন্দ্রীয় কাানবাহিশ 
কামটির সভাপাতিমণ্ডলীর কাছে কজলভ শহরের নাম পাঁরবর্তন করে 
মিচুরিন্স্ক নাম রাখার প্রস্তাব পাঠান হয়। ১৯৩২ সালের ১৮ই মে কেন্দ্ৰীয় 
কার্যানবহিণ কাঁমাটর সভাপাঁতিমণ্ডলন তাঁদের এ অনুরোধ মঞ্জর করেন। 

নতুন জাতের বৈজ্ঞানিক 

ইভান ভন্নাদমিরভিচ মিচুরিনের জীবন ও কাজ, বিজ্ঞান ও শ্রম 
সাধনার এক মহৎ দঙ্টান্ত। দেশ ও জাতির প্রাত 'নঃস্বার্থ প্রীত ও 

সেবার এক উদাহরণ । 

তাঁর প্রাতিজ্ঠিত নাসরিখর বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক সাফল্যে মিচুরিনের 
দেশপ্রেমী মন আনন্দ ও গর্বে ভরে ওঠে। প্রগতিশীল জীবাঁবদ্যার 

৮১১১৫ 

চন্তাধারায় এবং নতুন নতুন উন্নত জাতের ডী্ডদ প্রবতনে তাঁর এই 

নাসরী সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। 

যে সব ঘটনায় দেশের আরো উন্নীত ঘটার সম্ভাবনা থাকতে পারে, 

তার প্রাত মিচুরনের দৃন্টি পড়ত আবলম্বে। 
তুলো, কর্ক ওক, লেবু জাতীয় ফলের গাছ, সুগন্ধী তেলের গাছ 

(10076), ধান, চা আর নতুন নতুন িল্পগত ও খাদ্য ফসলের উৎপাদন 

বৃদ্ধির জন্য সরকার যখনই আহ্বান জানাতেন তখন সাতাত্তর বছরের এই 

বৃদ্ধ নওযোয়ানের উদ্দীপনা নিয়ে তাতে সাড়া দিতেন। মস্কো সোভিয়েত, 

দন্বাস ও দ্রান্সককেশাস থেকে যে সমস্ত প্রাতানাধ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে 

আসতেন, তাঁদের 'তিনি এই ব্যাপারে উপদেশ দিতেন। শ্রীমক, যৌথ- 

খামারের কক আর কমসমলের* সভ্যরা উদ্যানচ্চ ও শাকসাঁব্জ 

উৎপাদনের ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চেয়ে পাঠাতেন। ফল, শাকসব্জি ও 

1শল্পগত উদ্ভিদের নিবচিন (3016011017) ও আবাদের 'বাভন্ন প্রশ্নের 

* কমসমল -- লেনিনপল্থী যুব কামিউীনস্ট সংঘ। 

৩৪ 



ওপর তিনি পরামর্শ দিতেন, আবেদন লিখে পাঠাতেন। বাগানের 
যন্্পাতি ও অন্যান্য উপকরণের জন্য, সেই সঙ্গে মড়ক নিবারণ রাসায়নিক 
পদার্থের উৎপাদন বাড়ানর উদ্দেশে বারবার তিনি কীঁষ সংক্রান্ত জন 
কামশার দপ্তরে তাগাদা দিতেন। 

নতুন জাতের গাছের আবাদকে মিচারন রান্দট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
বলে মনে করতেন। এই জন,ই জাতীয় আকারে ব্যাপকভাবে, ডীন্ভদের 
আবাদ চালু করার জন্য তান অক্লান্তভাবে খাটতেন। 

মহান অক্টোবর সমাজতান্তিক বিপ্লবের আগে স্থানীয় বা দাক্ষণী 

জাতের সঙ্কর উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় গাছ বা বীজের জন্য তাঁকে 
নরভর করতে হত উঠকো প্রকীতি-ীবজ্ঞানী, নাবক, কারী ও 

ফাঁদওয়ালাদের ওপর । পাঁথবার প্রায় সব ভূখণ্ড থেকে এপ্রা এলোমেলো 
সংগ্রহ জোগাড় করে দতেন। এইভাবে ঘটনাচক্রে পাওয়া গাছগাছড়া 'দয়ে 
বিস্তুতভাবে সঙ্কর উৎপাদন ও গবেষণার কাজ চালান সম্ভব নয়। 

সোভিয়েত যুগে মিচুরিনের স্বপ্ন সফল হল -- সোভিয়েত দেশের স্বল্প 
পাঁরচিত অণ্চলগ্ীলতে, বিশেষ করে দূর প্রাচ্যে, নতুন নতুন জাতের 

উত্দ অনুসন্ধানের জন্য সোভিয়েত সরকার বিশেষ আঁভযান্রী দল প্রেরণ 
করলেন। 

'উদ্যানপালক, শক ওয়াকরিস ও রেশনালাইজারদের (১1100 
৬/01105 2110 ২৪010111125), যূব কামিউানস্ট সংঘ ও যৌথ- 

খামারের নওযোয়ানদের উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সালে 'মদ্রীরন যে ভাষণ 
দিয়োছিলেন, তাতে তিনি বলেন, উদ্যান পালনের ইতিহাসে ফল ও বের 
নিবচিনের কাজ কোথাও কোনাঁদন এত সঠিক ও ব্যাপক আকারে চালানো 

হয়নি, সোভিয়েত ইউীনয়নে এখন যেমন হচ্ছে। 
কামউনিস্ট পার্ট ও সোভিয়েত সরকার নিবচিনের (561600107) 

পদ্ধাতই কেবল 'নার্দ্ট করে দেনাঁন, এর সুদূর উন্নাত সম্পকে 
ব্যাপকতর সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করেছেন। কৃষক ও শ্রমিকদের কাছে 

শিক্ষাভবনের দরজা খুলে দিয়েছেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের 'দিয়েছেন 
স্বাধীন প্রবেশের অধিকার। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুদূর অণ্চল থেকে 
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তথা বিদেশ থেকে বাঁজ আনবার বা বানময় ব্যবস্থায় বীজ পাবার সুযোগ 
করে দিয়েছেন সরকার। সঙ্কর উৎপাদনকারীদের এখন অসাম সুযোগ, 
অনেক কিছু করবার সম্ভাবনাও তাদের রয়েছে। এখন তাঁদের অবিরত 
চেস্টা করতে হবে যাতে প্রচুর পাঁরমাণে ফলনশীল, জলবায়; পোক্ত, 
দ্লুতপক্ক ফল আর বেরীর সবোৎকৃষ্ট জাত জন্মানো যায়।' 

তাঁর ভাষণে মিচুরিন ডাক দিলেন সোভিয়েত যুব সমাজকে । বললেন 
ফলের বাগান আর শাকসাঁব্জর বাগানে সবাঁধক সংখ্যায় নতুন গাছ 
লাগাও, যে সব জায়গায় সে ডীন্তদ জন্মায় তার সঙ্গে ঘানষ্ঠ যোগাযোগ 
রাখো, নিয়ামতভাবে বাঁজ 'বানিময় করো। 

ধমচুরিন প্রস্তাব করলেন, 'যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের জন্য 
সবোঁৎকৃষ্ট নমুনা" এই স্লোগান নিয়ে বিশেষ যুব আভযাত্রী-দল সংগঠিত 
করতে হবে। তারা পাহাড়, বন, স্টেপ, আর জলাজায়গায় ঘুরে ঘুরে 

নতুন ডীন্তিদ সংগ্রহ করবে। তিনি সুপারিশ করলেন, "সফল গবেষণা, 
সবোঁৎকৃষ্ট নমুনা, আর দরকারী নতুন গাছ খঃজে পাওয়ার জন্য একাঁট 
করে পুরস্কার দেওয়া হক।, 

১৯৩১ সালে মিচ্ারন নিজে উসু'র-আমূর তাইগা অণ্চলে কমসমল 
আঁভযান্রীদল সংগঠিত করলেন। ধৈর্য, সহানুভূতি ও যত্ন সহকারে তান 
যুব কমিউনিস্ট সংঘের উৎসাহী আভযাত্রীদের প্রয়োজনীয় গাছ কোথায় 

খ১জতে হবে, কী ভাবে তাদের বাঁজ বা মূলকে রক্ষা করা যাবে, 

মচুরনস্কে পাঠাতে হলে কা ভাবে তাদের প্রস্তুত করতে হবে সে সব 
শেখালেন। তাইগা অণ্চলের ডীন্তদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে স্থানীয় ধারণা 
মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা শেখালেন 'তান। তিনি দেখালেন কী করে 
শুকনো লতা বা ঘাস সংগ্রহ করে রাখা যায়। কী ভাবে আভযানের 
তালিকা ও 'দিনপঞ্জী রাখতে হয়। 

এই আভযানের ফলে 'মছুরিন প্রায় ২০০ ধরনের বীজ, ছাঁটি এবং 
সজীব চারার (আঙূর, লেবু, আক্টীনাদিয়া, আপেল, পীয়ার, ব্যাস্পবেরী, 
ভ্যাকাঁসনিয়াম আঁলাগনোসাম, কারাশ্ট, গৃজবেরী আর দ:র প্রাচ্যের অন্যান্য 
অনেক মূল্যবান গাছগাছড়া) নমূনা পেয়োছলেন। 
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পরে মিচুরিন থেকে থেকেই ককেশাসের পার্বত্য অণ্চল, মধ্য এশিয়া, 
আলতাই ও দর প্রাচ্য অণ্ুলে কেন্দ্রীয় প্রজনন পরাঁক্ষাগার এবং 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রাতিষ্ঠানের কমাঁদের নিয়ে আভযান পাঠিয়েছেন। 
তাঁরা 'নবচিন ও আবাদের জন্য ফল আর বেরীফলের বহু মূল্যবান জাত 
নিয়ে এসেছেন। 

সোভিয়েত যুগে তাঁর কাজকর্মে মিচুরন দেশের নতুন 
শিল্পাণ্লগুলোতে বিশেষত উরাল ও সাইবেরিয়াতে ফলের বাগান 
বিস্তারের ঈদকে বিশেষ নজর 'দিয়োছিলেন। 
মাগীনতগস্ক্রে শ্রমিকদের কাছে তান চিঠি লিখে বলেন তাঁর 

আভজ্ঞতা ও নিবচিন (36101017) পদ্ধতি বিস্তুতভাবে অনুসরণ করে 
এসব জায়গায় নতুন ধরনের স্থানীয় ফল ও বেরাঁর চাষ সংগঠিত করতে। 

[তিনি লিখোঁছলেন, 'একথা ঠিক, মাগনিতগস্ক্রে নিজস্ব জাতের 
ফল তৈরী করা খুবই কঠিন কাজ, এতে সময়ও লাগবে অনেক, কিন্তু 

তা বলে এ কাজ যে অসম্ভব তাও নয়। ঠিক মতো উৎসাহ নিয়ে কাজ 
করলে মাগাঁনতগ্করে যে লোহা এবং ইস্পাত কারখানা পাঁথবাঁর একটি 
বৃহত্তম, তেমন বিপুল সৃন্টির মত সাফল্য এতেও লাভ করা যাবে? 

মাগানতগস্ককে বর্তমানে প্রায় &০০ হেক্টর জায়গা জুড়ে ফলের 
বাগান রয়েছে। 

মচুরনের শিক্ষা এবং সোভয়েত জনগণের উৎসাহ উরাল ও 
সাইবৌরয়ার অত্যন্ত প্রাীতকুল জলবায়ুকেও জয় করল। সারা সোভিয়েত 
ভাঁমিতে ফলের বাগান তৈরী হতে ও ফল জন্মাতে আর দেরী নেই। 
অনাবাষ্টর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কমিউনিস্ট পার্ট ও সোঁভয়েত 

সরকার সমাজতান্নক চাষ আবাদের পক্ষে সর্বদাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 

বলে মনে করে এসেছেন। 

এই সমস্যা সমাধানে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে মিচুরিন 
কঠোর পাঁরশ্রম করেছেন। 'তীন প্রস্তাব করলেন জঙ্গলের গাছের সঙ্গে 
সঙ্গে ক্ষেত রক্ষার জন্য গাছের সারি, ফলের গাছ ও বেরীর ঝোপও 
রোপণ করতে হবে। মিচুরিন বিশ্বাস করতেন ক্ষেত রক্ষার জন্য বনাবন্যাসে 
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শতকরা ১০ থেকে ১৫টি করে ফল বা বেরীর গাছ লাগালে টিনের ফল 
এবং জ্যাম জেল বা মদ তৈরীর শিজ্পে আরও হাজার হাজার টন ফল 
বা বেরী জোগান দেওয়া যাবে। ফলের গাছ থাকলেই মৌমাছি আসবে। 
যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের মৌমাছি পালন বাড়বে। মধু আর মোম 
উৎপাদনের অপাঁরসীম উন্নাতি হবে। এ ছাড়াও পরাগ সংযোগ করতে 
পারে বলে মৌমাছি, চাষের উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এক গাছ থেকে আর এক 
গাছে পরাগ বয়ে নিয়ে গিয়ে গভধান করার কাজ করবে । ফলে বাক 
হুইট্, সূর্যমুখী, সরষে, আহার্য ছন্রাক, শাকসব্জীর বাঁজ, এবং ক্লোভার 

ও আলফালফা জাতীয় শম্পের উন্নাত ঘটানো আর ফসল বাড়ানর কাজে 
তারা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করবে। 

ক্ষেত রক্ষার জন্য গাছের সারতে বরফ ধরে রাখবার উদ্দেশ্যে 

মিছুরন অনেকগুঁল বেটে জাতের ফলগাছ তৈরী করোছলেন। 
তাঁর “ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসের প্রাতি অনুরোধে” (১৯৩০) মিচুরিন 

লেখেন: 'কৃষকদের ব্যাক্তগত চাষের ছোট ছোট জাঁমগুলিকে এখন একন্র 
করে ফেলার ফলে পাওয়া যাবে একটানা উঁবরা জাম আর তার চার পাশ 
ঘিরে ফলের বাগান। এইভাবেই চাষের জামির সঙ্গে ফলের বাগান তৈরণী 

করা যাবে। 
ক্ষেত রক্ষার জন্য গাছের সারতে মি্ুরিনের পাঁরকল্পনা মত আজ 

বিরাট আকারে ফল ও বেরী ফলের চাষ করা হচ্ছে। 
৫ 

আপশেরন উপদ্বীপ কাস্পয়ান সাগরের ভেতর অনেক দর 'বস্তুত। 
উত্তরের হাওয়া বইতে শুরু করলে ধুলোর মেঘ ছড়িয়ে 'পড়ে বাকুতে। 

আজেরবাইজানের রাজধানী বাকু উপদ্বীপের দাঁক্ষিণ উপকূলে অবাচ্ছৃত। 
তেল অনুসন্ধানীদের, তৈল শল্পের কমর্শদের স্বাস্থ, রক্ষার জন্য পার্ক, 
ফলের বাগান, আঙুরের ঝোপ, ঘাসের মাঠ আর ফুলের বাগান ইত্যাঁদ 
উীন্তদের অবাস্থিতির খুবই দরকার । জোর শুকনো হাওয়া, অনাবৃস্টি, বালি 
আর লবণ মেশানো অনূর্বর জামির জন্য উদ্ভিদের চাষ এখানে বাধা 

পাচ্ছিল। তবু এসব বাধা সত্বেও সোভিয়েত জাতি থেমে রইল না। 
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বাকু আর তার তৈল উৎপাদনকারী জেলাগলোতে গাছ লাগানোর 
কাজে 'মচুরন সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করলেন। সন্দেহবাতিকগ্রস্তদের 
আবশ্বাস আর পণ্ডিত" বাক্যবাগীশদের আপাঁত্ত সত্ত্বেও কী করে 
প্রতিকূল অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠা যায়, বাকু নগর-সোভিয়েত প্রাতীনাধদের 
সে সম্পর্কে মিডুরিন কয়েকাঁট গুরত্বপূর্ণ উপদেশ 'দিয়োছিলেন, কী কী 
বনের গাছ, বাহারে গাছ বা ফল গ্রাছ লাগাতে হবে সে, পরামর্শ 
দিয়োছলেন। বাকুতে সমুদ্রের তট বরাবর, রাস্তায়, চকে এবং বাঁথকায় 
গাছপালা লাগানোর কাজ সংগঠিত করার জন্য 'মদ্লুরিন তাঁর সব সেরা 
ছাত্রদের একাট দল পাঠিয়োছলেন। 

নতুন জাতের ফল আর বেরা গাছ উৎপাদন, যৌথখামার আর রাম্ট্ৰীয় 

খামারগুলোতে বাবহারিকভাবে তার পদ্ধাতি প্রয়োগ আর নানা উপায়ে 
তাঁর কাজের উন্নাত সাধনের জন্য মিচুরন সব সময় উদগ্রীব থাকতেন। 
শ্রীমকদের আর যৌথখামারীদের সৃজনশীল প্রচেষ্টার উপর তাঁর গভীর 
বিশ্বাস ছিল। গভীর আস্থা ছিল সোভিয়েত যুবকদের উপর। 'বাভন্ন 
উচ্চ শিক্ষালয় আর বিদ্যালয় থেকে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী তাঁর নারী আর 
গবেষণাগার দেখতে আসত । তাদের অভার্থনা জানাতে তানি সব সময় 
প্রস্তুত থাকতেন। খখরের কাগজে যুবকদের উদ্দেশে বহু প্রবন্ধও 
িখোঁছলেন। কমসমল আর তরুণ পাইওনীয়ারদের সঙ্গে তাঁর চাপন্রের 
আদান প্রদানও চলত। 

তরুণদের কাছে একটি চিঠিতে তিনি লিখোঁছলেন, "আমার তরুণ 
বন্ধগণ, আমরা যে যুগে আজ বাস করাছ সে যুগে পৃথবাঁটাকে ব্যাখ্যা 

করাই মানুষের একমাব্র আকাংক্ষা নয়, তার আকাংক্ষা হল পাথবর 

চেহারা বদলে দেওয়া, তাকে আরো ভাল করে তোলা, আরো চিত্তাকর্ষক 

আর সুবোধ্য করে তোলা, পৃথিবীকে এমনভাবে রূপান্তর করা যাতে 

জীবনের সমস্ত প্রয়োজনই মেটান যায়। ষাট বছর ধরে আমি গাছপালার 
উন্নাতর জন্য কাজ করছি। কেউ কেউ বলে আম অনেক করোছ। কিন্তু 
আঁম বলব, যা করা যায়, যা করা উাঁচত, তার তুলনায় বিশেষ ছুই করা 
হয়ান। 

৩০) 



আগামী যুগের মানুষদের, বশেষত, আমার বন্ধু, তোমাদের আরও 
অনেক কিছু করতে হবে। 

প্রীতাট চাষের উীন্তদের, এমন কি যেগুলোকে সবোঁৎকৃষ্ট বলে 
মনে করা হয় তাদেরও উন্নতি করা যায়, এবং অবশ্যই সে উন্নাতি করতে 
হবে।' 

সমাজতাল্লক কাঁষ ব্যবস্থার উন্নাতি ও বিস্তাতিতে চারা প্রজনন ও 
পালনের যে বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে তা 'মিচুরিন অনুধাবন করতেন, 
তাই বিশ্বাস করতেন যে '্রাতাঁট কাঁষ বিদ্যালয়ে, প্রাথামক শিক্ষালয় 
থেকে কলেজ পর্যন্ত সব্ব্র উত্তিদের নিবচিন (561601101) সম্পর্কে 
শিক্ষা দেওয়া শুরু করা উচিত।' 

আমাদের বিরাট দেশে ছাঁড়য়ে আছে হাজার হাজার যৌথখামার 
বদ্যালয়, গবেষণাগার, কৃষি সম্পাক্ত জাবাঁবদ্যা কেন্দ্র ও শমচুরন 
চক্র; এই সব প্রাতজ্ঠান িচুরিনের বস্তুবাদী 'শক্ষা আয়ত্ত করছে। 
কেন্দ্রীয় প্রজনন পরাক্ষাগার আর 'মিছ্রারন বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা প্রাতিষ্ঠানের 
সঙ্গে এদের যোগাযোগ আছে, হাতে কলমে কাজ শেখবার জন্য এখানে 
তারা প্রাতাঁনাধ পাঠায়, মিচু'রিনের নানা জাতের গাছের নমুনাগুলকে 
পালন করে। 

সোভয়েত যুগে মিচুরিনের কাজকর্মের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানক আর 
ব্যবহারিক ফল দেখা যায়। ১৯৩২ সালে যখন সমাজতান্রিক গঠনের 

ফল পর্যালোচনা করে লিখলেন: 

“বৈজ্ঞাঁনক চিন্তাধারা বিকাশের কী বিরাট, অসীম ও উজ্জ্বল পথ 
খুলে গেছে আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নে ... কথাটা বোঝা যাবে এই 
ঘটনাটি থেকে-_ কেবলমান্র গত বছরেই (১৯৩২) আমি উৎপাদনশীল 
১২০ জাতের ফল ও বেরীর গাছ পেয়োছ। তাদের কতকগুলো আমাদের 

ফলোৎংপাদনের ক্ষেত্রে সম্মান পাবার যোগ্য । গত চল্লিশ বছর ধরে জার 
স্বৈরাচারের আমলে আম যত নতুন জাতের চারা তোর করতে 
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পেরোছিলাম সোভিয়েত আমর্লে কেবল গত বছরেই আমি তা করতে 
পেরেছি।' 

১৯৩৪ সাল তাঁর সৃজনশীল কর্মজীবনের ষাট বছর পার্তির 
উৎসবে মিচুরিন লেখেন, "বর্তমানে মোট যতগাীল 'বাভন্ন জাতের চারা 
আমি তৈরী করোছ তার সংখ্যা প্রায় তিনশর ওপর হবে। এরা শুধু 
সোঁভয়েত ইউীনয়নের ইউরোপীয় অংশে নয়, এশীয়. অংশে, 
ককেশাসের সুউচ্চ স্থানে (দাগেস্থান, আম্নয়া) ফল বেরী চাষের 
ক্ষেত্রে সমাজতান্রিক পুনগ্ণঠনের একটা বাস্তব 'ভান্ত তোর করবে।, 

১৯৩৪ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর, সারা দেশে মিচুঁরিনের আশশীতিতম 
জল্মাদন ও কর্মজীবনের ষঁ্টিতম জয়ন্ত উদ্যাপন করা হয়। এই 
স্মরণীয় জয়ন্তী সোভিয়েত কৃষি জীবাবদ্যার একটি প্রকৃত উৎসবে পাঁরণত 
হয়। 

সভাপাঁতমন্ডলঈ, জন কাঁমশারদের সোভিয়েত এবং রাষ্ট্র, পার্টি, 
সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক সংস্থাগ্ীলর অগাঁণত প্রাতনাধ। সরকারের 
এক বিশেষ প্রাতাঁনাধদল জয়ন্তী উৎসবের বন্দোবস্ত করার জন্য মিচরনস্কে 
এলেন। আখাঁংগেলস্ক, ইভানভো, ভরনেজ, কুস্ক্ট লোৌননগ্রাদ, স্মলেনস্ক, 

গোকি স্তালিনগ্রাদ অণ্চল, দনবাস, উল্রেন, বেলরুশিয়া, উরাল ও 
সাইবেরিয়া থেকে এক হাজারেরও ওপর যৌথখামারী ও শ্রামক এসে 

পেশছলেন জনগণের বৈজ্ঞানককে আঁভনন্দন জানাতে । 'মিচারনস্ক শহরের 
পণ্টাশ হাজার শ্রামক, মিচুরিনস্ক জেলার যৌথখামারীরা, অন্য শহর ও 
যৌথখামারের প্রীতাঁনাধদল এই জয়ন্তী উৎসবের শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। 

জয়ন্তী উৎসবের 'দিনে ইভান ভ্যাদিমিরভিচ মিচুরিনকে সম্মানিত 
বৈজ্ঞানিকের খেতাব 'দিলেন। 

আঁভনন্দনের উত্তরে মিচুরিন জয়ন্তী উৎসব সভায় বললেন: 
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_'কমরেডরা, সর্বপ্রথম আঁভনন্দনের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। 
আমি দেখতে চাই প্রত্যেক যৌথখামার, রাষ্ট্রীয় খামারের প্রতে,কটি 

চাষী নিজে একাঁট করে ফলের গাছ তোর করেছেন। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই 
তা করেছেন: উদাহারণ হিসেবে বলা যেতে পারে মিচুরিনস্ক-এর হীঞঞ্জন 
সারাই-কারখানার শ্রাীমকদের কথা। তাঁরা আমার তোর ফলের গাছের 
চাষ করে চমৎকার ফল পাচ্ছেন। 

এ কথাও আম বলতে চাই যে কেবল সোভিয়েত যুগেই আমার 
কাজের বিকাশের সূযোগ আম পেয়েছি। তার আগে এত বিস্তৃতভাবে 
কাজ করতে আম পাঁরাঁন, এত পাঁরচ্কার ও সাঁইকভাবে কাজের ব্যাখ্যানও 

সম্ভব হয়ানি। আমার যা কিছু দরকার হয়েছে সোভিয়েত সরকার আমাকে 
সরবরাহ করেছেন।" 

মিচুরিনের জয়ন্তী সংবাদ সোভিয়েতের কাগজে কাগজে প্রথম পৃজ্ঠায় 
বড় করে প্রকাশ করা হয়। 

১৯৩৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বরের 'প্রাভদার' সম্পাদকীয়তে বলা 

হয়, পপ্রলেতারীয় বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে মাঁটর চেহারা 
বদলানোর মহান কাজ। সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য বিজ্ঞান ও হাঁঞ্জনিয়ারংয়ের 
সব ক্ষেত্রে সীমাহীন শাক্ত খুলে দিয়েছে। 

এই কারণেই 'িচুরন নিজেকে পুরোপ্নার কাজে লাগাতে পেরেছিলেন 
১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের পর। বিপ্লবের পর প্রথম বছরেই 
গৃহযুদ্ধের হাজার হাঙ্গামার ভিতরেও দেশের দূর এককোণে 'মছুরিনের 
অবহেলিত নার্সরী বলশোঁভকদের চোখে পড়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের 
হস্তক্ষেপের ফলে দূভিক্ষি ও জবালানর অভাব সত্বেও বলশোভিকরা 

মচুরনকে প্রয়োজন মত টাকা জগিয়েছেন।' 

এই সময়ে মিচরনের রচনার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই 
সংস্করণে তান শ্রমজীবী মানুষের মঙ্গলের জন্য ডীত্তদজীবনের 
রূপান্তর সম্পর্কিত মহা শিক্ষার আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিলেন। 

জারের রাশিয়ায় বেয়াল্লশ বছর কাজ করে মিচুরিন একটি সামান্য 

প্যাম্তকা মারফতেও তাঁর চিন্তাকে জনসমক্ষে প্রচার করতে পারেনাঁন। 
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অথচ ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ সালের মান্র পাঁচ বছরের মধ্যে সোভিয়েত 
সরকার তিনাঁট সংস্করণে তাঁর লেখা প্রকাশ করলেন। 

১৯৩৪ _ ১৯৩৫ সালের শীতকালে দুর্বল স্বাস্থ্য সত্তেও মিচুরিন 
বহীদনের মেনে চলা সময়পঞ্জী অনসারে, কাজ চাঁলয়ে যান। ১৯৩৫ 
সালে গাছগ্াছড়ার নিবচিনের জন্য তিনি একটি পাঁরকল্পনার খসড়া 
তৈরী করলেন, তাছাড়া রোজনামচা রাখাও চলাছল। যৌথখামারে উদ্যান 
কম, বিজ্ঞানী ও ছাত্র যারা আসে তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন: আরো 
ফলনশনল নতুন নতুন কৃষি গাছগাছড়ার চাষের পদ্ধাত নিয়ে আলোচনা 

করতেন। তাঁর সহকারীরা যথারীতি দনে দুবার করে তাঁর সঙ্গে দেখা 
করতেন। নিকট সহকমাঁরা পাশে পাশেই থাকতেন সব সময়। মিচুরিন 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র তাঁর চারা উৎপাদনকারী বন্ধুদের সঙ্গে 
চিঠিপত্র চালাতেন। ছতোর স্তর কাজও করে যেতেন। গল্পের বই 
পড়তে তাঁর খুব ভালো লাগত। একটু অবসর পেলেই 1তাঁন বই পড়ে 
কাটাতেন। 

১৯৩৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী সারা ইউীনয়ন যৌথখামারের শক 
ওয়াকরিদের "দ্বতীয় সম্মেলনে মিচ্ুরন এই উদাত্ত অভিনন্দন বাণী 
[দয়োছলেন: 

'আমার মতে যৌথখামারের প্রত্যেকাট সদসোরই হওয়া উচিত 
পরাক্ষাকারী এবং বলাই বাহুল্য, প্রত্যেক পরীক্ষাকারীই হচ্ছে 
রূপান্তরের সাধক। 

জীবন এখন বদলে গিয়েছে _ জীবন হয়েছে অর্থপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক, 
আনন্দে ভরা। জীবজন্তু ও গাছপালাকে তাই করে তুলতে হবে আরও 
ফলনশীল আরও শীততাপসহ, নতুন জীবনের দাবি মেটানোর পক্ষে 
আরও সক্ষম। কিস্তৃ তা সম্ভব কেবলমান্র শাক্তশাল টেকনিক ও সবচেয়ে 
শীক্তশালশ 'নবচিনের (5818011017) “ভীঁত্ততে।' 

উদ্যানচ্ঠা প্রসারের জন্য মিচরন মস্কো অণ্চলের যৌথখামারীদের 
কাছে এক আবেদনে লেখেন: 
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“ফলের বাগানের মালিকানা যে সময় কেবল জামদার ও ধন 

কুলাকদের আয়ত্তাধীন 'ছিল সে সব দিন আর নেই ... সমসংগঁঠিত 'ভাত্ততে 
বিক্লুয় যোগ্য ফলের বাগান তৈরি করার সময় এসেছে। এ কাজ দ্রুত 
সফল করার সুযোগ এনে দিয়েছে যৌথখামার পদ্ধাত। যৌথখামারীরা, 
যথাসম্ভব আঁত অল্প সময়ের মধ্যে ফল ও বেরীর মতো বহমূল্য খাদ্য 

আপনাদের আছে।' 
মিচুরিন সমাজতান্তিক শিল্প বিকাশের 'দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। 

মচুরিন খবরের কাগজ ও পীন্রকায় সমাজতাল্লিক শিল্পের প্রাতাঁট নতুন 
সাফল্যের খবর আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। ১৯৩৪ সাল থেকেই সে 

নানা ধরনের লাঙ্গল, ফসল কাটা যল্ত, খানজ সার এবং গাছের রোগ ও 

হয়োছল। 
উরাল থেকে প্রকাশিত একটি পাাস্তকায় মাগনিতগস্কেরে সদ্য নার্মত 

ধাতু ঢালাই কারখানার বিবরণ পড়বার পর িছাঁদন পর্যন্ত মিচুরিন 
কাজের ফাঁকে সযোগ পেলেই তাঁর সহকারী ও পাঁরবারবর্গকে এই বিরাট 
কারখানা, সোভয়েত হীর্জীনয়ারংয়ের ক্ষমতা আর অর্থনোৌতক 
কর্মকাণ্ডের বিরাট সম্ভাবনার উদ্দীপনাময় বিবরণ 'দিতেন। 

পুনর্গাঠত ক্রামাতসর্ক যল্ল নিমর্ণ কারখানার শ্রমিকরা কারখানা 
উদ্বোধন উৎসবে 'মচ্লুরনকে আমল্লণ জানান। অসস্থতার দরুণ মিচুরিন 
তখন শয্যাগত। কিন্তু এ অসুস্থ অবস্থাতেই 'তাঁন 'প্রাভদার' যে 
সংখ্যায় এ আঁতকায় কারখানার বিবরণ বৌরয়োছিল সেখানা চেয়ে নিলেন। 
কারখানার প্রাতাঁট খটনাঁট তিনি মন 'দিয়ে পড়লেন। পড়তে পড়তে 

সবুজ গাছপালা লাগিয়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার ষে ব্যবস্থা করা হয়েছে 
তার উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করলেন। 

১৯৩৫ সালের মার্চ মাসের শুরুতে 'দ্বতায় সারা রাঁশয়া ফলোংপাদন 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মিচুরন্স্কে। মিচুরিন উপাস্থিত থাকতে না 
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পারলেও এঁ সম্মেলনের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনের 
উদ্যোক্তাদের তান বহু মূল্যবান নিশি দিয়ে সাহায্য করোছলেন। 

প্রীতানীধদের সঙ্গে দেখাও করোছিলেন। সম্মেলনের প্রাতাঁনাধদের 'তাঁনি 
পরীক্ষামূলক পদ্ধাত সম্পর্কে উপদেশ 'দয়োছলেন ও তাঁর 'নজের 

বেরাঁ, প্লামের প্রজনন করা উঁচত আর সে কাজে কোন কাঁষপদ্ধাত 

ব্যবহার করা দরকার তা বলেন। নতুন নতুন এলাকায় লেব্ জাতীয় 
ফলের বিস্তার সম্পর্কে মিচুরনের সুপারিশ াবশেষ মূল্যবান বলে 
প্রমাণত হয়োছিল। 

ট্রান্সককেশাস অণুলের কমসমল প্রাতিনাধিরাও িচুরিনের কাছে 
আসেন। তিনি তাঁদের তাঁর কাজ ও কাজের ধারার খ*টিনাটি বুঝিয়ে দেন। 
তা ছাড়া নতুন ধরনের লেবদ কমলালেবু এবং শীত-সহনক্ষম টযাঙ্গারন 

'সোভয়েতাঁ্কয়ে সুবত্রপিকি' পান্রকায় বহু প্রবন্ধ লেখেন। 
ট্রা্সককেশাস অণ্চলে পরীক্ষা 'নরীক্ষার ষে ব্যাপক আন্দোলন শুরু 
হয় তার পিছনে "মচুরনের এই সব কাজের অনুপ্রেরণা অনস্বীকার্য। 

মিচুরিনের নির্দেশ জনাপ্রয় করে তুলতে জাঁজয়া ও ভূতপূর্ব 
আজভ-চেরনমর্ক অঞ্চলের খবরের কাগজগ্াল বিশেষ কাজ করেছিল। 
এই এলাকার কমসমল সভ্যরা মিচুরনের সঙ্গে ঘানম্ঠ যোগাযোগ রক্ষা 
করে চলতেন। ফলের চাষ হয় এমন সব জেলাগুলোতে তাঁরা যৌথখামারের 
পরাক্ষাগার চালু করেন। গাছ নিবচিনের ব্যাপারে এবং লেবু জাতীয় 
গাছের আবাদ ককেশাস ও কুবান অণ্ণলের সুদূর উত্তরে সর্বপ্রথম শুরু 
করে তাঁরা বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। 

তাঁর ষাট বছরের কর্মজীবনে 'মচুরিন হাজার হাজার চিঠি 
[লখোছলেন। দেশের লোককে তিনি চিনতেন, ভালোবাসতেন, তাদের 
কাজে লাগতে চাইতেন, চাইতেন তারাও তাঁকে বুঝুক। যেমন তাঁর একটি 
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ডায়েরির এক জায়গায় তান লিখেছেন: 'নাসরিীর কাজ যারা দেখতে 
আসে তাদের সঙ্গে আলাপে তথা যে কোন রকম বিবরণী প্রবন্ধে যথাসম্ভব 
বৈজ্ঞানক পাঁরভাষা এাঁড়য়ে চলা উচিত -_ সাধারণ লোকের তা বুঝতে 
কষ্ট হয়। কোন কোন লেখক একমান্র নিজের 'বিদ্যে ফলানোর জনই 
ওগুলো ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু এই সমস্ত লোকের নিজেদের পেটে 
আসলে সাঁত্যকারের 'ীবদ্যে কছুই প্রায় নেই। 

বৈজ্ঞানক স্রকে প্রয়োগ ও পরীক্ষার কম্টিপাথরে যাচাই করে নিতে 
হবে - এই ছিল মিচুরিনের মূলমল্ম্। তাঁর বিজ্ঞান বাস্তব প্রয়োগ থেকে 
কখনও বিচ্যুত হত না। 

নাসারীর কাজ যারা দেখতে আসত তাদের একদল একবার তাঁকে 

সংক্ষেপে উত্তর দিলেন মিচ্ুরিন, এই মূহূর্তে দেশের পক্ষে যা যা 
দরকার তাই নিয়ে ।, 

দেশের কাজে আশ প্রয়োজনীয় কোন সমস্যা নিয়ে পরীক্ষা করার 
সময় ভবিষ,তের কথা মিচুরিন সব সময় মনে রাখতেন। 'তিনি সব সময় 
সামনের দিকে এগিয়ে যেতেন, সবাইকে টেনে নিতেন নিজের সঙ্গে। 
১৯০৬ সাল থেকেই তাঁর নোট বইয়ের প্রথম পৃ্ঠায় লেখা থাকত: 

'সামনের দিকে না এগোলে 'পাঁছয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা নেই'। এই 

নোটগুলো 'মাঁলয়েই পরযুগে তাঁর সর্বপ্রধান মৌলিক গ্রন্থ “আমার ষাট 
বছরের কাজের ফল" তৈরা হয়োছিল। 

সত্যিকার জ্ঞান, তার সঙ্গে উদ্যোগ ও 'নভর্মক চিন্তার সমন্বয় _ 

মানুষের এই গুণগুলোকে সবচেয়ে বৌশ মূল্য দিতেন 'মিদ্রারন। এই 
জনা তান বিশেষ মনোযোগ 'দতেন ঠিক ঠিক মানুষ খঃজে বার করতে, 

কাজ ও বাস্তব আঁভজ্ঞতার মারফৎ তাদের যাচাই করে নেওয়ার দিকে । 
“কলেজে পড়া বচনবাগীশদের' তিনি কঠোর সমালোচনা করতেন, 

তত্ত্ব বা প্রয়োগ কোনাঁদকেই নতুন কিছু যাদের দেবার নেই। ১৯২৫ সালেই 
[তানি 'লখোছলেন, শীবজ্ঞানের ক্ষেত্রে লোক যাঁদও আমাদের খুব কম, 
তবু বিজ্ঞানের সাঁবশেষ ক্ষাত করতে যাঁদ না চাই তাহলে মান্ত 
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'বশ্বাবদ্যালয় বা আকাদামশর খেতাবের ভিত্তিতেই যেমন তেমনভাবে 
কাউকে মনোনীত করতে আমরা পার না। 

বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা কমর্গ, শিক্ষক, ছাত্র, কাষাঁবদ, পশুপালন কমণ+, 
বনবিভাগের কমাঁ এবং অন্যান্য দক্ষ কীষ কম্দের সঙ্গে আলোচনায় 
বস্তুবাদী ও ছ্বন্ববাদী মিচুরিনের কাছে সবচেয়ে প্রধান ও মূল বিষয় ছিল- 
সজীব প্রকীতর বস্তুবাদী ধারণার 'ভাত্ততে মতাদর্শগিত শিক্ষা।, 

১৯৩২ সালে কমসমলদের উদ্দেশ্যে এক বাণীতে মিচুরিন তাঁর 
নিবচিনের (961901107) পদ্ধীতি আয়ত্ত করার জন্য দ্বন্্মূলক দৃষ্টিভঙ্গীর 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, 'আমার পদ্ধাত কাজে লাগাতে হলে 

তোমাদের দষ্ট সব সময় রাখতে হবে সামনের দিকে, কারণ শুধু কেবল 
প্রয়োগ করে গেলে তা পাঁরণত হতে পারে একাট ছক বাঁধা গুরুবাক্যে 
আর তোমরা মিচ্ুরিনপম্থীরা হয়ে উঠবে সাধারণ নকলনবীশ সংকলক। 
কন্তু মিচু'রিন-পদ্ধীতিতে কাজের সঙ্গে এর কোন মিল নেই, কারণ আমার 
নিয়মের 'ভীত্তই হল সব সময় সামনের দিকে তাকিয়ে চলা, পরাক্ষা 
করা, পুরনো গবেষণাকে শুধরে নেওয়া, গাঁতশীল ও পাঁরবর্তনশীল 
প্রত্যেকটি বস্তু নয়ে অনুসন্ধান করে চলা।' 

নতুনের সন্ধানে সোভিয়েত যুবকদের উৎসাহত করার চেষ্টায় মিচুরিন 
তাঁর এই আবেদনে লিখেছেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো যাকে ধুব 

সত্য বলে মন হয় পরে তাও অব্যবহার্য ও অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণত হয়। 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মিচুরিন ছিলেন বৈপ্লাবক সাহাঁসকতার প্রচারক। 

নিজের বৈজ্ঞাঁনক সাফল্যগুিকেও 'তাঁন কড়া চোখে পরীক্ষা করতেন, 
যথার্থতা নিরূপণ করতেন। একটি পাশ্ডালাঁপতে লেখা এই নোটাট 

তাঁর এই '্বভাবের পাঁরচয় দেবে। এতে লিখেছেন, 'আমার ছান্রদের উচিত 

আমাকে ছাঁড়য়ে যাওয়া, আমাকে প্রাতবাদ করা, এমন কি আমার কাজকে 
নাকচ করা। কারণ এই ধরনের নিরন্তর প্রাতবাদের মধ্য দিয়েই উন্নতির 

সন্চনা হয়।' 
মনের দিক দিয়ে মিচুরিন ছিলেন জনগণের বৈজ্ঞানক। হাতে কলমে 

কাজ করে যাঁরা সফল হয়েছেন তাঁদের মূল্য দিতেন অনেক বৌশ। 
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আরাম কেদারাশায়ী বৈজ্ঞানকদের যুক্তিহীন অপ্রমাণিত ফতোয়ার কঠোর 
নিন্দা করতেন। তান লিখেছেন, 'এই কাজে নিযুক্ত যে কোন লোক 
পারশ্রমের ফলে যতটুকুই ফল লাভ করুক না কেন তার দাম সমান, তা 
সে কাজ ডী্ভদ 'বদ্যার অধ্যাপকই করুক বা ফলের বাগানের একজন 
সাধারণ শ্রামকই করুক ।, 

প্রীতির রূপান্তরের জন্য শ্রান্তহগীন বিরামহীন সংগ্রাম করোছিলেন 
এই দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী, সেই সঙ্গে এই মহান ব্রত সার্থক করার জন্য 
ক্লান্তহখীন প্রচারও তানি চালান। তাঁর কমঁদের তান বাছাই করে নিতেন 
এবং শিক্ষা দিতেন কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে। তিনি ছিলেন ধৈযশীল 
উদার শিক্ষক। 

জীবাবিজ্ঞানী 'হসেবে মিচুরিনের ছিল অনন্যসাধারণ একনিষ্ঠতা। 

সেই সঙ্গে তান ছিলেন একজন কৃতী বল্মাবদ, বিদ্যুত বিশারদ, 
টেকনাশয়ান মালী ও ভালো শিল্পী । এ ছাড়াও 'তিনি 'ছিলেন বহু 
নতুন নতুন 'জানসের উদ্ভাবক। 

উত্তাবনী ক্ষমতা ছিল 'মচুরিনের অস্তার্নীহত। তার জন্যই বৈজ্ঞানিক 
সরঞ্জাম কেনার মত টাকা না থাকা সত্তেও তান অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার 
উপায় বের করতে পারতেন। ১৮৮৮ সালের দিকে ফিরে তাকালে দোঁখ 

'অন্দরের ফুল, হটহাউস (1)010096) সেই সঙ্গে মুক্ত অঙ্গনের আর 
হটবেডের (19100) চারাগাছে' জল দেবার জন্য তাঁর আঁবম্কৃত নতুন 
এক চমৎকার যন্দের উপর প্রবন্ধ 'লিখছেন। 'রুস্স্কয়ে সাদভদ্স্তভো' 
কাগজের সম্পাদকমণ্ডলী এই যন্ত্রটি ব্যবহার করার, জন্য ফল-চাষীদের 
কাছে সুপাঁরশ করেছিলেন। 

মিচরন একবার নিজস্ব একজাতের সগারেটের তামাক চাষ করেন, 
1কম্তু তা কাটার জন্য কোন ছোট যল্ত পেলেন না। শেষ কালে তান নিজেই 
একটা হাতে চালানো ছোট যল্ত্ের পাঁরকল্পনা করে যল্পাট তৈরী করে 
ফেললেন। 

স্পারজ জাতের নতুন এক গোলাপ ফুল জল্মানোর পরে তার ম্লেহ- 
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উপাদানের শতকরা পাঁরমাণ নিধরিণ করবার জন্য পারম্রাণ যল্ম কেনার 
টাকা তাঁর না থাকায় তিনি নিজেই নিজস্ব পাঁরকজ্পনাননযায়ী যল্ম 
বানিয়ে ফেললেন। এখনও কেন্দ্রীয় মিচ্ারন প্রজনন পরণক্ষাগারে 
বাইওকেমিস্ট ও টেকনোলাজস্টরা এই যন্তাট সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার 
করে আসছেন। মিচুরন তাঁর নাসসারীতে জল দেবার জন্য পিস্টনওয়ালা 
একাঁট পাম্প আর তাকে চালাবার জন্য একাঁট মোটর হীর্জন* তৈরীর 
পাঁরকল্পনা করেছিলেন; 'িস্তু বিপ্লবের আগে টাকার অভাবে পরাঁক্ষা 
করে দেখার মতো মডেল তৈরাঁ তখন সম্ভব হয়ানি। 

সঙ্কর গাছ উৎপাদনের পদ্ধাত বের করার পর মিচরন তাকে আরও 
উন্নত ও ন্লুটিহ+ন করার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর 'হাতের 
কাছের দরকারী জিনিষ' বইতে একটা 'পরাগ সংযোগ যন্তের' ছাব আছে। 
যন্ত্রটি হচ্ছে চামচের মত মাথাওয়ালা জ্প্রীং লাগানো সাঁড়াশী। যল্লটা 
খুবই কাজের, কারণ তা নিজেই পরাগ সংগ্রহ করে চলে। পরাগ পুষ্ট 
হলে তা দিয়ে পরাক্ষাধীন অন্য স্ত্রী জাতীয় গাছের ফুলে গভধান করা 
যাধ। 

কুণড় সান্নবেশ (কুশড়র সাহায্যে কলম বাঁধা) ও ছাঁট লাগানোর 
(ডাল কেটে কলম বাঁধা) উপরে তাঁর কাজ খুবই কোৌতৃহলজনক। তিনি 
চাইতেন, তাঁর সবকঁট কলমের [শকড় জল্মাবে। চালু পদ্ধাতর উপরে 
তিনি বাঁতশ্রদ্ধ ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর পছন্দ মাফিক গাছের ছাট 
সংখ্যা কম হলে তান নতুন উপায় খজতেন। ধৈর্য ধরে তান কলম 
তৈরীর সাফল্যজনক পদ্ধাতি খজে বেড়াতেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মিচ্ারন 

'জেইসফাস" (ছাঁট-কলম লাগাবার একটি যল্ম _ এতে বিশেষ ধরনের 

ইসপাতের বাটালি লাগানো থাকে) আবচ্কার করলেন। এতে জোড়টা 
অনেক বোঁশ জায়গা জুড়ে লেগে থাকত। ছানার 'দিয়ে কেটে ছাঁট লাগাবার 
পুরনো পদ্ধাতর তুলনায় এই যল্ম দিয়ে ছাঁট কেটে স্বভাবজ গাছে কলম 
বাধলে তা অনেক বোঁশ স্থায়ী হত। 

'জেইসফাসের' বূবহার অসংখ্য পরখক্ষায় সফলতা লাভ করল। 
শমচরন আর তাঁর সহকমর্শরা ফলের গাছ 'দিয়ে সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর 
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তৈরী করলেন। অনেক বোশ সংখ্যায় নিকট জাতের আর দূর জাতের 
গাছের গায়ে কলম শিকড় গেড়ে বসল -_-যেমন পাহাড়ে এ্যাশ গাছের 
গায়ে পায়ার, পাঁয়ারের গায়ে আপেল, প্রাম গাছের গায়ে কাঠ বাদাম বা 
বার্ড চেরীর গায়ে টক চেরা ইত্যাঁদ। 

মিচুরিনের কুশড় সান্নিবেশ যল্ল একাঁটি আশ্চর্য আবিন্কার। এই নতুন 
উতদ্তাবত হাতে চালান ছোট যল্ত্ের সাহায্যে বাগানে উৎপন্ন গাছের ছাঁট 
ও স্বভাবজ গাছ, দুয়ের চোখই (কুপড়) সমানভাবে কাটা যেত-- 
ফলে বাগানে উৎপন্ন গাছের চোখ স্বভাবজ গাছের কুশড়র কাটা জায়গার. 

খাপে খাপে বসে যেত। এই কুশড় সান্নবেশ যন্মে যে কেবলমান্র স্বভাবজ 
গাছে কুণড় সান্নবেশের কাজ অনেক ত্বরান্বিত হল তাই নয়, তার চেয়েও 
বেশি গুরত্বপূর্ণ কাজ হল এই যে, এতে চোখগ্ীলর বে*চে ওঠার সম্ভাবনা 
আরো নিশ্চিত হয়ে উঠল। 

প্রকৃতির দ্বন্ববাদে' ফ্রিডরিক একঙ্গসেলস বলোছিলেন, 'পাঁথবীতে 
বৈদযাতক ঘটনা ছাড়া কোন পরিবর্তনই প্রায় ঘটে না... 'বাভন্ন ধরনের 
প্রাকীতক ঘটনা আমরা যত বোঁশ যত্র নিয়ে অনুসন্ধান কার ততই আমরা 
বৈদযযাতিক শীক্তর আস্তত্ব দেখতে পাই!' 

সঙ্কর গাছগুিকে স্বানাদর্ট পথে প্রভাবিত করার কাজে মিচারিন 

বৈদযাতিক শাক্তকে আঁতপ্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে গণ্য 
করতেন। তাই তান অন্যান্য বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাতর সঙ্গে সঙ্গে বৈদন্যাতিক 
শীক্তও ব্যবহার করোছিলেন। তাঁর কাজের জন্য তান একটা হাতে চালানো 
ডায়নামো তৈরী করেছিলেন। এ ছাড়া একাঁট ইলেকক্রোফোর যন্ত্র 

িকনোছিলেন, তা থেকে 'স্থিরাবদযুং আর চলাবদন্যং দুইই তিনি পেতেন। 

গাছের বীজ, ছাঁট, সম্পূর্ণ গাছ আর পরাগ রেণুর উপর তানি এর ক্রিয়া 

ব্যবহার করতেন। যে গাছ নিয়ে পরীক্ষা চালাতেন তার গোড়ার মাঁটতে 

তান প্রায়ই বৈদন্যাতক শাক্ত চালিয়ে নিতেন। 

পরাগ রেণুর উপর বৈদ্যুতিক শীক্ত চালিয়ে মিচুরিন তার তেজ 

বাড়াতেন। মাটির ভিতর বৈদ্যুতিক তেজ চালিয়ে গালভানিক বদদ্যত) 
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আঙ্গুর, আপেল, পীয়ার, এীপ্রকট ও গোলাপ গাছের বাড়কে জোরদার 
করে তুলতেন। 

বৈদ্যাতক শীক্তকে বশেষ গুরুত্ব দিলেও, 'তাঁন তা ব্যবহার করতেন 
কেবল পাঁরপার্খিক অবস্থার অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মালয়ে। যেমন 
মাঁটর উপাদান, বাতাসে নাইট্রোজেন ও আঁক্সজেনের আস্তত্ব উত্তাপ, 
আলো, আর্দরতা, জৌবক বা খাঁনজ সার এবং আবহাওয়ার বিদ্যুত 
ইত্যাঁদ। 

মিচুরন লিখেছেন, 'উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দশকে পরাগ রেণুর 
ওপর আমি স্থিরাবদন্যত প্রয়োগ করোছলাম, কিন্তু একমান্র বদযং শাক্তই 
সে সাফল্যের কারণ নয়। বিদন্যং শক্ত প্রয়োগের সঙ্গে পরাগে ওজন, 
(0407) যোজনার বিষয়াটও ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। 

পরাগকে আবেশক (10011011%০) দূর্বল বিদযৎ-প্রবাহের দ্বারাও 

প্রভাবিত করা হয়েছিল। পরিশেষে অল্প সময়ের জন্য একে রাখা হয়োছিল 
কতকগুলো শাঁক্তশালন চুম্বকের মেরু মধ্যবতর্ট এলাকায়। এ সব পরাঁক্ষার 
ফল বা তার বিবরণ এখানে দেওয়া যাবে না, কারণ সে পরীক্ষা এখনও 
শেষ হয়নি। 

এঁ সব পরণক্ষার "স্থির নিষ্পান্ত করতে হলে, এর পিছনে এক জনকে 

পুরো সময় দতে হবে, আমার পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ব্যাপার 
সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম শুধু আমার অনুগামীদের এইটে দেখাবার জন্য 
যে সঙ্কর উৎপাদনে 'জানিসটা কাজে লাগাবার সম্ভাবনা আছে।' 

বিপ্লবের আগে পোর্টেবল টাইপরাইটার কেনা মিচুরিনের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না, তাই নিজের জন্য একটি ছোট মোশন তিনি নিজেই তৈরী করে 
[নয়ৌছলেন। 

একবার তাঁর চতুচ্কোণ হাত ঘড়র কচি ভেঙ্গে যায়। এরকম 
অস্বাভাঁবক চেহারার ঘাঁড়তে লাগাবার মত কাঁচ পাওয়া কিন হয়ে 
উঠল। অবশেষে, টিউলিপ আর ডেফোডল ফুলের কেয়ারির 
কাছে তিনি একটা বড় বোতলের ভাঙ্গা টুকরো পেয়ে গেলেন। তার 
কাঁচটা ছিল অসাধারণ রকম খাঁট। এর 'কোন' অংশটা (শঙ্কু আকৃতি) 
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থেকে মিচুরিন তাঁর ঘড়ির জন্য খুব সুন্দর একটা কাঁচ তৈরাঁ করে 
ফেললেন। 

সেভাস্তয়ানভ নামে এক ট্রেন চালক ছিলেন মিচুরিনের বন্ধু। 
লোকটি ১৯০৫ সালের একটা রেল দুর্ঘটনার ব্যাপারে আদালতে নিদেষি 
প্রাতপন্ন হয়োছিলেন, কিন্তু তবু 'রাজনীতির দিক থেকে 'নর্ভর যোগ্য 
নয়' এই খ্যাতির জন্য কোন কাজ জুটত না তাঁর। দীর্ঘ দিনের বেকারী 
এই সুদক্ষ দ্রেন চালককে ফতুর করে দিয়োছল। 

এই সময়ে মিচুরন ধাতুর তৈরী একটা ছোট স্টোভ উদ্ভাবন 
করোছলেন। এটাকে বয়ে বেড়ান চলত, জ্বালানী লাগত খুবই কম, আর 
উত্তাপ তৈরী হত খুবই বোশ। 

সস্তা দাম, জবালানীর অল্প খরচ, রান্নার কাজ ও বাসের ঘর গরম 
রাখবার কাজে এর প্রত্যক্ষ সুবিধা, তাই কুড়ে ঘর, বেস্মেণ্টে যে সব 
শ্রীমকরা সে সময়ে থাকত তাঁদের কাছে এ স্টোভ হয়ে উঠল ভগবানের 
দান। 

বন্ধুর দাঁরপ্র্য মোচন করতে মরন তাকে 'বনা পয়সায় এ আঁবচ্কারটা 
দিয়ে দিলেন। তারা একন্রে বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করলেন। এই 
স্টোভ তৈরী করে ও বিন্রী করে সেভাস্তয়ানভ তাঁর পাঁরবার পালন 
করতে সমর্থ হলেন। হীঞ্জন সারাবার কারখানায় পুনর্বহাল হবার পর 
[তান এ কাজ ছেড়ে 'দিয়োছলেন। 

রেশনালাইজ করার চন্তা ও পরিকল্পনা সব সময় মিচুরিনের মাথায় 
ঘুরত। জীবনের শেষভাগে স্বয়ধীক্রুয় ব্যবস্থা উদ্ভাবনের ব্যাপারে 'তাঁন 
খুবই উৎসাহ হয়ে উঠোছিলেন। যন্ত্র সম্বন্ধে কাগজ পন্রনাবন্ট হয়ে 
পড়তেন এবং এ সম্বন্ধে নিয়ামত পান্রকা রাখতেন। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে নব নব আবিচ্কারের অগ্রগতি মরন সোৎসাহে 
লক্ষ্য করতেন। ট্রেনের বগীগুলির নিজে থেকে জোড়া লাগবার 
ব্যবস্থা, কয়লা কাটবার যন্ত্র, যাল্ত্রিক পিক (0101) ইত্যাঁদ আবিচ্কারের 
সর্বদা প্রশংসা করতেন তাঁন। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে পেশছবার বেলুন, 'ডারাগবৃল 

€&ৎ 



(ইচ্ছেমত চালাবার বেলুন), প্রচার পারক্রমার জন্য মাঁঝিম গোঁ্ক নামের 
বিমানাট, 'বিশেষ করে কেবল ধাতু “দিয়ে 'ডিরাঁগবূল তৈরী করা ও 
রকেটের ক্ষেত্রে ক. এ. াঁসওল্কভ্স্কির ভাস্বর কীর্তিতে অবর্ণনীয় 
আগ্রহ ও প্রশংসায় মিচুরনের মন ভরে উঠত সোভিয়েত টেকাঁনকাল 
চন্তাধারার সম্তাবনায়। 

আঁবিজ্কারের আগ্রহ ও উন্নত ধরনের টেকনিককে মিদ্কারন সমস্ত 
কাজের উন্নতির ভিত্তি বলে মনে করতেন। তিনি লিখেছেন: 

€১) এমন কোন শিল্প, কারুশিল্প বা বিজ্ঞান নেই যাতে সর্বদা 

অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে 'নার্দস্ট কৌশলের সৃষ্টি না হয়েছে। 

(২) যান কোন শিল্প, বিজ্ঞান বা কারৃশিল্পের টেকানক আয়ন্ত 
না করেছেন, তাঁর পক্ষে বিশেষ মূল্যবান কিছু সৃম্টি করা অসম্ভব।' 

নতুন সঙ্কর জাতের পাঁয়ার ফলের গুণের উন্নাতি ও প্রজননের জন্য 
মিচুরন ডালের উপর ছাঁটের শিকড় গজাবার একটা নতুন উপায় উত্তাবন 
করলেন। সেটা হল এই: গাছের কাণ্ডতে ভাল শাখা গজাতে পারে এমন 
একটি শাখাঙ্কুর বেছে নিয়ে মিচুরিন তার গা থেকে গোল করে এক ফাল 
বাকল কেটে ফেলে দিতেন। (১.৫ সেশ্টিমিটার প্রচ্থ), তারপর জায়গাটা 
লম্বালাম্ব (আংঁশক) চেরা রবারের নলে টেকে ফেলে মোটা স্তো 'দিয়ে 
খুব পাঁরজ্কার করে বেধে কলম জূড়বার মোম লাঁগয়ে দিতেন। রবার 
নলের যে প্রান্তভাগ চেরা হয়নি সে দিকটা একটা কর্ক 'দিয়ে বন্ধ করা 
হত। অন্য প্রান্তভাগের দুটো অংশই ঢোকানো হল সমকোণে বাঁকানো 
কাঁচের নলের এক 'দিকে, তারপর ফোটান ঠাণ্ডা জল ঢালা হল কাঁচের 
নলে। দ্ মাসের ভিতর এঁ শাখাঙ্কুরের নীচের দিকে, রবার নলের ফাঁকে 
প্রথমে একটা কড়া পড়ল তারপরে বের হল মূল। তারপর মিচুরন এই 
[িকড়ওয়ালা শাখাঙ্কুরটি (9110০1) গ্রাছ থেকে কেটে নিয়ে সোজাসূজি 
মাঁটতে বুনে দিলেন। মাঁটর ভিতর খুব চট করে শিকড় লেগে গেল৷ 

এইভাবে বার্ধক বা 'দ্বিবার্ষক অগ্কুরের শাখা আর শীর্ষ দুজায়গা 
থেকেই শিকড়ওয়ালা চারা পাওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধাত বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন ফলগাছের শীর্ষের বাভন্ন শাখায় গুণের 
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হঠাৎ পাঁরবর্তন, বা স্পোর্ 'ডাভিয়েশন (9907 ৫9191107) নিয়ে 
কুশড় বা সম্পূর্ণ শাখাতকুর দেখা দেয়, অর্থাৎ শাখাত্কুরের বংশান্দক্রামক 
গুণের পাঁরবর্তন ঘটেছে এমন শাখাঙ্কুর, যাকে প্রয়োজন মত প্রভাবিত 
করে ইচ্ছে মতন বদলে দেওয়া যায়। 

মচুরিনের কথায়, 'এই ধরনের শিকড় গজানোর কাজ স্বীনয়মে ও 

রাস রা পারি 
'ষেতে/পারে।, 

য্নটক গাছের ছাঁটে শিকড় গজাতেন। 'নচের 

মাহে মর্ঠফাঁক ফাঁক একটা বাক্স নিতেন, তার 
কী রাজনের করে নেবার একটা নল। এই নিয়ে 
মা ঘটোঁি্না। টক চেরা গাছের ছাঁটে শিকড় গজানোয় 

লিন কাগজে লিখে এটা সকলের কাছে প্রচার 
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করতে হাবে। তিনি একটা প্রবন্ধ লিখে 'রুস্স্কয়ে সাদভদত্তভো' পান্রিকার 
সম্পাদক আ. ক. গ্রেলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিছু দন পর পান্ডুলাপ 

ফেরৎ এল, উপরে গ্রেলের হাতে লেখা: উপযুক্ত নয়, কেবল সাঁতা 

উজিনিষই আমরা ছেপে থাকি।' 

শর ৬ ১ কি শে 
পা ৬৩-১০ ৪ পয ১১ 

- 
৬৮ 

টি 
০২১৯ 

নলের ভিতর শিকড়ের উদ্গম নলের 'িতর 'শকড় গজান ছাট 

নলের উপরস্থ ছাঁটের স্ুলতাপ্রাপ্টি 

মিচুরন রেগে গিয়ে প্রচুর শিকড়ওয়ালা টক চেরীর তিনটে ছাঁট 
খখড়ে বের করলেন, তারপর পাঠিয়ে দলেন গ্রেলের কাছে। কোন চিঠি 

দিলেন না। উত্তরে গ্রেল আমতা আমতা করে ক্ষমা চেয়ে প্রবন্ধটা পাঠিয়ে 
দেবার অনুরোধ জানালেন। 

সঙ্করগঠীলর বাঁজপন্র বা পাতার গঠনের কোন বিচ্যুতি (ডিভিয়েশন), 
যেমন কোন সঙ্কর ফলের গাছের অঙ্কুর, শীর্ষ বা -ফুলের চেহারায়, 
ফলের গঠন বা রং-এ পাঁরবর্তন -- রাই, গম, বাক-হুইট, জোয়ার প্রভাতি 
শস্যের কর্ণ বা বৃতিকর্ণে কোন পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
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কাজ। এই ধরনের কোন পাঁরবর্তন নজরে পড়লে উচিত তা অবহেলা 
না করে তক্ষণ ফটো তুলে নেওয়া, আরও ভাল হয় ছবি একে স্থায়ী করে 
রাখা। 

এই ধরনের বিচ্যাতর (ডিভিয়েশনের) উপর মিচুরন বিশেষ গবরুত্ব 
আরোপ করতেন, এ জাতীয় ঘটনাকে এক একাট উীন্ভিদজীবসত্তার স্বকীয় 
িবকাশের চিহ হিসাবে দেখতেন। এই 'ডিভিয়েশনকে আঁবিলম্বে লক্ষ্য 
করতেন তান, তাদের বর্ণনা লিখে রাখতেন, ফটো তুলতেন, অথবা ছবি 
আঁকতেন। তান বলতেন, 'নতুন ধরনের জনবসত্তা তৈরী করতে গিয়ে 
প্রকৃতি অসংখ্য নয়া জাতের সৃস্টি করে চলেছে, কখনও সে প্বনিবাস্ত 
সহ্য করে না। 

এরকম একাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে অবহেলা করলে তা যে শুধু আর 
পাওয়া যাবে না তাই নয়, হয়ত একাঁট নতুন ধরনের (জাতের) গাছ যা 
দেশের জাতীয় অর্থনশীতর পক্ষে খুবই মূল্যবান হত তা চিরকালের 
জন্য হারিয়ে যেতে পারে। 

উন্তিদ ও প্রাণীদের স্বাভাবিক অবস্থার তথ্যানুসন্ধান করে বিজ্ঞান। 
কোন গাছ বা তার কোন অংশ আঁকবার সময় বাইয়োলজিকাল সততার 
দরকার হয়। ধৈর্য নিয়ে আঁকবার কৌশল আয়ত্ত করে ১৮৮৯ থেকে 
১৯১১ সালের মধ্যেই মিচুরিন বীজ, বোঁটা, পাতা, ফুল ও ফলের আশ্চর্য 
নখঃত ছাঁব একেছেন। এ সব ছাঁব তান তাঁর প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন, 
তাঁর নার্সরীর ক্যাটালগে ববহার করেছেন। 

ছাঁট, কুশড়, চোখ বা ছাঁটের কলম, বাগানের যন্দপাতি আর পোকা 
মাকড় ও তাদের বৃদ্ধির 'বাঁভন্ন পযয়ি _ ডিম, শৃককাঁট, ক্রিসালস 

(911)581106) ও প্রজাপাতর নিপুণ ছাঁব 'মিচরন একেছেন। আগেল, 
পীয়ার, এপ্রকট প্রভূত ফল বা বীজ ও ফলের বাঁজবাহা নঙল্গের 
যে ছবি তিনি একেছেন তা যেমন নিখত তেমান শিল্প রুচি 
সঙ্গত। 

মচুরনের ধৈর্য ও কর্মশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়, আঙ্র, পাঁচ, 
এীপ্রকট ও 'মান্ট চেরীর হিমসহ জাত সৃষ্টি করে তাম্বভ, 'রিয়াজান, 
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তুলা ও মস্কোর অঞ্চলে ছাঁড়য়ে দেবার জন্য দীর্ঘ বংসর ধরে তাঁর অক্রান্ত 
পারশ্রমে। 

অবশ্য, হিমসহ জাতের ফলোংপাদনের অস্মাবধা মিচরন ভাল 
করেই বুঝেছিলেন। তাই ১৯০২ সালে লিখোঁছলেন: 

(১) একথা মনে রাখা দরকার যে তাম্বভ গুবোর্নয়ার এলাকা পঁচের 

প্রচালত জাতের চাষ যে সামা পর্যন্ত করা সম্ভব তারও ওপারে, বাল্টা, 
বেরাঁদয়ান্স্ক ও স্তান্রপলের ওপর দিয়ে রেখা টানলে পাঁচ ফলনের 
বে সবেত্তির সামা পাওয়া যাবে তারও ৬০০ ভার্ট্ট উত্তর-পূর্বে। 

(২) ধরে নেওয়া যাক যে এ সামা রেখা অনেক কম করে ধরা হয়েছে; 
1বশেষ করে আজকাল যখন অসাধারণ জলবায়ু পোক্ত জাতের পীচের 

আবাদ হচ্ছে ... এই সব জাতের পাীচের চাষ ধরলে সীমা রেখাকে উত্তর- 
পূব দকে আরও দুশো ভার্ট দুরে ওয়ারশ, িয়েভ, পলতাভা 

আর আম্ব্রাখানের উপর 'দয়ে টানা যেতে পারে। (এই সীমা এ্রাপ্রকট 

ফলনের উত্তর সীমার সঙ্গে একেবারে মিলে যায়।) তা সত্ত্বেও তাম্বভ 
গুবোর্নয়া থেকে তা চারশো ভাস্ট দুর দিয়ে যাবে। আমাদের 
এলাকায় পাঁচ জন্মানোর সমস্ত আশা ধাঁলসাং হবার পক্ষে এইই 
যথেন্ট। 

প্রথম কথা হল, যা নেই তাই মানুষ চায়। "দ্বিতীয়ত, মানুষের অকরান্ত 
আবরাম পাঁরশ্রম ও অধ্যবসায়ের কাছে অগ্রাপ্য কী আছেঃ.. পথ আর 
উপায় খুজে বার করতেই হবে।* নিজের স্বল্প আয়ের উপর 'নর্ভরশীল 
নিঃসঙ্গ এক গবেষকের অটল একানষ্ঠ আর ধৈর্যশীল পাঁরশ্রমের উপর 
কী বিরাট বিশ্বাস, তা এই ছ কয়াটতে ফুটে উঠেছে। 

১৯০১--১৯০২ সালের শীতকালে তাপমান্রা শূন্যের নীচে ২৮ বা 

২৯ 'ডাগ্র সেশ্টিগ্রেড নেমে গিয়ে 'মিচরনের পঁচ গাছের বিরাট সংগ্রহ 
হিমে নম্ট হয়ে যায়। এদের আবাদের পক্ষে যা সবেত্তির অণ্টল সেই 
উন্রেন এলাকা (ঁকয়েভ), দন নদী এলাকা (কসাক গ্রাম আচ্চাদন্স্কায়া), 
মধ্য এশিয়া (আল্মা-আতা) থেকে অনেক কম্টে এদের আঁঠি সংগ্রহ 
করে আনা হয়োছল। ১৯০২ সালের বসন্তে প্রাণহীন কালো পচ 
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চারাগুলোকে দেখে মিচ্রুরন বিচলিত হনান বা সাহস হারানান। গাছ, 
তার মাটির উপরের অংশ ও শিকড় সব খখাটয়ে দেখে বাঁড় ফিরে 

এসে লিখলেন : 

£২৮০০টি পচ ফল গাছের সম্পূর্ণ সংগ্রহের মধ্যে একটি নমুনাও 
আবকৃত নেই। তবু আমার মতে, আমাদের এলাকায় যে পচ ফলান 
অসম্ভব এ কথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয় না। সুতরাং আমার সংগ্রাম আম 
চালিয়ে যাব, 

পীঁচের হিমসহ জাত আবাদের চেষ্টায় বিফলতা থেকে মিচুরিন এই 
সিদ্ধান্ত করলেন: 

'শীত ও হমপাতকে এর জন্য দায়ী করা চলে না। উদ্যানকমরদের 
পক্ষে শীত ও হিমপাতকে আভশাপ বলে মনে করা ভুল। অপরপক্ষে তঁব্র 

হিম হচ্ছে সাত্যকার পাঁরদর্শক, সক্ষম, পাঁরশ্রমী জবরদস্ত এক 'নিবচিক: 
উদ্যানকমর্দের এক ধৈযশীল ও মনোযোগী শিক্ষক ও পাঁরচালক। সেই 
সঙ্গে উদ্যানকমর্শদের জ্ঞান, দক্ষতা, শ্রমসাহফ্ণুতা এবং তার শিক্ষা ও 

নিরেশের প্রাত তাদের মনোযোগের নিরপেক্ষ বিচারক। কিন্তু স্মরণাতীত 
কাল থেকে মানুষ তার নিজের প্রত্যেকটি ভুলের জন্য দোষারোপ করে 
আসছে এই শিক্ষক ও পাঁরদর্শককে, কারণ সে এমন কর্মসূচী ও 

কাজের বিরুদ্ধে আমাদের যে আভযোগ সেটা ঠিক নয় বলে আম বিশ্বাস 
করি। প্রকীতর বিরুদ্ধে নালশ না জানিয়ে, ধৈর্য ধরে শিক্ষা নিতে হবে 

তার কাছ থেকে, পরার রে লাকা ররর 
হবে নিজেদের ভরাট বিচ্যাতি। 

মিচুরন লিখেছেন, গঠীরটিনী বার নর লারা 
সেই পথ আর সে উপায় তান সাঁত.ই খুজে বের করোছিলেন। আজকে 
মিচরনস্কে কেন্দ্রীয় প্রজনন (61166103) গবেষণাগারে প্রায় ২০ 
রকমের হিমসহ আঙুরের চাষ হচ্ছে। মিচুরন এবং তাঁর ছান্তরা এগুলি 
তৈরী করোছিলেন। এই জাতগ্দাল আজকাল সাফল্যের সঙ্গে তাম্বভ, 

'রয়াজান, তুলা, মস্কো, স্মলেনস্ক, ইভানভো ও প্স্কভ অণ্ল, মধ্য 
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ভলগা এলাকা ও বাশাঁকারয়া নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় পাঁচ 
শ'র উপর জায়গায় জন্মায় এবং ফল দেয়। এ জাতগ্দাীল হমসহ ও 
প্রচুর ফলনশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের স্বাদও দন আর আস্ন্াখানের 
থাঁট দাক্ষণী জাতের আঙুরের চাইতে কোন অংশে খারাপ নয়। 

হিমসহ এীপ্রকট, রেণী বুদ প্লাম আর মিম্টি চেরী জন্মানোর সমস্যাও 
মচুরন সমাধান করোছলেন। এই নতুন হিমসহ জাতগ্দল কেবল 
তাম্বভ এলাকাতেই যে ভালোভাবে জন্মেছে তা নয় লোননগ্রাদ, মস্কো, 
আর স্মলেন্স্কেও জল্মায়। উত্তরে পঁচের চাষ মিচ্রুরন দেখে যেতে 

পারেনান, কিন্তু তিনি তাঁর ছাত্র ও অনুগামীদের এমন এক পদ্ধাত "দিয়ে 
গেছেন, যাতে এর সমাধানও সম্ভব হবে। 

মিচুরিনের বহু গবেষণা কয়েক দশক ধরে চলেছে। ব্যর্থতার শেষে 
এসেছে সাফল্য, সাফল্যের শেষে ব্যর্থতা, তবু তিনি চালিয়ে গেছেন 
তাঁর গবেষণা, যতক্ষণ না পেশছতে পেরেছেন লক্ষ্যে। 

কাজের রতি 

মিচুরনের কাজের যে রাঁতি, নাসরিশিতে --. তাঁর নিজের কথায়, 
প্রকীতির সবুজ গবেষণাগারে'-- তাঁর যে জীবন ও কর্মধারা তা খুবই 

শিক্ষাপ্রদ । . 
১৮৯৯--১৯০০ সালে তাঁর নাসরি তৃতীয়বারের মত স্থান 

পাঁরবর্তন করে এল দনস্কয়ে গাঁয়ের কাছে বর্তমান জায়গায়। এই সময় 

মিচুরন তাঁর কাজ ও দৈনান্দিন জীবনযাত্রার যে সময় সূচী তৈরি করেছিলেন 
তা জীবনের শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করে গেছেন। তাঁর কাজকর্মের পক্ষে 
এই ব্যবস্থা খুবই সুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। 

উপরে একবার চোখ বুলিয়ে 'মচুঁরন চলে যেতেন বারান্দায়। 
এখানে চড়ুই, পায়রা আর বিশেষ জাতের কাক _- তাঁর ডানাওয়ালা 
বন্ধ;রা, অধীরভাবে অপেক্ষা করত তাঁর জন্য। 'ত্রশ বছর ধরে এদের বহু 
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পুরুষকে 'তিনি খাইয়ে এসেছেন। আগের দিন সন্ধ্যায় শণের বাজ, 
জোয়ার আর রুটির টুকরো 'দিয়ে খাবার তৈরী করে রাখা হত। শীতকালে 
[তান পাঁখদের সকালে বিকেলে দুবার খাওয়াতেন। 

মিচারন বলতেন, "শীতকালে পাঁখদের খাওয়ানো উচিত। কিন্তু 
গ্রীষ্মকালে ওদের খাওয়ানোর মানে হচ্ছে স্বাধীন চেম্টা থেকে ওদের 
বাত করা, ওদের পরানির্ভর করে তোলা । আম জানি যে উচিত কাজ 
করাছ না, কিন্তু তবু ওদের খাওয়াই ।” 

কিচাঁমচ আর কূজনের সঙ্গে সঙ্গে চড়ুই আর পায়রাগ্ীল এসে বসত 
তাঁর মাথায়, কাঁধে, দানা ভার্ত হাতের চেটোয়। 'এদের কি তাড়ানো 
যায়ঃ অসম্ভব, মিচুরিন বলতেন। 

ছটায় তাঁর অন্তরঙ্গ কয়েকজন সহকমাঁর সঙ্গে প্রাতরাশ সারতেন। 
প্রত্যেককে এক গ্লাস গরম দুধ, চা, একটুকরো রুটি, আর ঘরে তৈরাঁ 
প্যাটিস দেওয়া হত। 

প্রাতরাশের চেহারাটা হত একটা 'পাঁরকঞ্পনা বৈঠকের' মত __ তখনই 
দিনের সমস্ত কাজ ঠিক হত: নার্সরা, গবেষণাগারে বা পাঠাগারে কী 
কাজ করতে হবে, কোন কাজ নিয়ে কোথায় যেতে হবে, সব। 

সাতটা থেকে দুপুর পর্যস্ত মিচুরন নাসরিতে 'বাভন্ন ধরনের 
কাজে ব্যস্ত থাকতেন; বীজ বুনতেন, কলম বাঁধতেন, চারা বাছাই করতেন, 
সঙ্কর গ্রাছগ্ুলর ফলোৎপাদন ক্ষমতার ছোট্র 'ববরণ ছিখতেন। সঙ্গে 
তাঁর সব সময় একটা নোট বই থাকত। যা কিছু লক্ষ্য করতেন, সব িখে 
রাখতেন আর লিখে রাখতেন নিজের গবেষণার কথা৷ দর্শনকামীদের 
সঙ্গে তিন বাগানে একটা গাছের নিচে বোগতে বসে দেখা 

করতেন। সাধারণত সকাল দশটা থেকে দুপুর পর্যস্ত সঙ্কর উীন্তিদ 
উৎপাদনের কাজে মিচুরিনকে সব সময় ব্যস্ত দেখা যেত। তাঁর হাতে 

থাকত বয়ে নিয়ে যাবার মত ছোট একাঁট লেবরেটারি। 

ফুলের অঙ্গচ্ছেদন, অস্তরণ (15019811017), পরাগ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, 

সবশেষে পরাগ সংযোজন অত্যন্ত যত্র ও ক্ষিপ্রতা সহকারে করতে হয়। 

সেই জন্য শীতকালে বহু আগে থেকেই মিচুরিন সন্না, আতসকাঁচ, টেষ্ট 
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টিউব, আলাদা করবার যল্পাতি, ছৃরি, রাসায়নিক দুব্য প্রভীতি যা কিছু 
দরকার সব জোগাড় করে রাখতেন। 

বিলম্বে উপাস্ছাতি, শোঁথল্য বা গাঁফিলাতি কোন 'দিন সহ্য করতেন 
না তাঁন। প্রাকাঁটকাল কাজের সময় ছান্নরা শিখত ফুল নিয়ে নিঃশব্দে 
ও মন 'দয়ে কাজ করে যেতে। মিচরন তাদের কাজ পাঁরদর্শন করতেন। 

1তাঁন ছিলেন কড়া ?শক্ষক, তাঁর ছাত্রদের মন 'বাক্ষপ্ত করতে কেউ সাহস 
করত না। 

সাড়ে এগারোটায় ডাক আসত । কাজের ঘরে দাঁড়িয়েই তাতে একবার 
চোখ ব্ালয়ে নতেন 'তাঁন; তারপর 'চাঠপন্র, খবরের কাগজ, ক্যাটালগ 

ও পান্রকাগ্ীল সঙ্গে নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনে যেতেন। 
ঠিক দুপুরে খাবার দেওয়া হত। খাওয়ার পালা শেষ হতে লাগত 

প্রায় আধঘন্টা। 

খাবার পর তান দেড়ঘণ্টা খবরের কাগজ ও সাময়িক পন্রিকা 
পড়তেন, তারপর এক ঘণ্টা 'িশ্রাম। 

বিকেলে তিনটে থেকে পাঁচটা, আবহাওয়া বা প্রয়োজন অনুযায়ী 
[তানি নাসরাতে হট হাউসে বা অন্দরে কাজ করতেন। 

পাঁচটায় চা দেওয়া হত। চা পানের পর মিচুরিন প্রবন্ধ আর 
রোজনামচা লিখতেন অথবা রাজনৈতিক আর টেকনিকাল সাহিত্য নিয়ে 
পড়াশুনো করতেন। এই সময় তান প্রায়ই দূর থেকে যে সব সাক্ষাংকামনী 

দেরী করে আসত তাদের সঙ্গে দেখা করতেন। 
সন্ধ্যা ন'টায় রাতের খাবার দেওয়া হত। তারপরেই বাঁড় গনস্তন্ধ হয়ে 

যেত। 'মচুরিন কাজ করতেন মাঝরাত পর্যন্ত, চিঠির উত্তর দতেন বা 
প্রকাশিতব্য লেখাগুলোকে তোর করতেন। চিঠিপন্রের উত্তর দেওয়ার 
কাজটা ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তান নিজেই করতেন। 

অবস্থা বদলে যাওয়ার ফলে যখন রাতে কাজ করার দরকার হত, 
তখন মিচুরিনও সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্থায়ী সময়-সূচী বদলে নিতেন, কিন্তু 
পরে আবার দৈনিক 'নার্দন্ট কাজ শূর্ হতেই আগেকার সময় সূচীতে 
ফিরে আসতেন। 
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জারের আমলে আনশ্চিত বৈষাঁয়ক অবস্থা আর বিরাট কাজের চাপে 
1তান কখনও বাঁড়র বাইরে বের হতে পারেনানি। সেই জন্য যারা দরকারী 
কাজে তাঁর কাছে আসত, বিশেষত ভাল প্রাকাটকাল কমা ও বিশেষজ্ঞ 
যারা তাদের সঙ্গে মেলামেশায় তান খুবই আনন্দ পেতেন। জারের কৃাঁষ 
[বভাগের দাঁয়ত্বজ্ঞানহীন, নীতিহীন ও অলস কর্মচারীদের তদারকী 
1তাঁন সহ্য করতে পারতেন না। রন্তভ অন দন থেকে প্রকাঁশত 'সাদভদ' 
পান্রকার অনুরোধে ১৯১৪ সালে লেখা তাঁর আত্মজীবনীতে তান 

প্রভৃতিকে আপ্যায়িত করার মত সময় আমার মোটেই নেই। এ ধরনের 
সফর তাঁদের পক্ষে বেশ ভালই, তাঁদের সময়ের ক্ষতি প্রাতি মাসের কুঁড় 
তাঁরখেই পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু আমাকে কাজ করতে হয়, প্রাতাঁট 
ঘণ্টাই আমার কাছে মূল্যবান, আমার গোটা দিনটা কাটে নাসরীতে আর 
রাতের বোৌঁশর ভাগ সময় যায় চিঠিপন্রের উত্তর 'দতে ... এই সমস্ত 

1বরাক্তকর ভদ্রলোক আর তাঁদের উদ্ভট চিঠি অত্যন্ত অসহ্য! খুব কম 
করেই বলা হল কথাটা!... 

কখনো কখনো এক একটা চিঠির নিচের সই এমনভাবে লেখা হয় 
যে লেখকের নামই বুঝতে পারা যায় না; শুধু মোহর দেখে বোঝা যায় 
অভদ্রজনোচিত ডীক্ততে ভরা, বিশৃংখলভাবে লেখা এই পোস্টকার্ডটা 
পাঠিয়েছেন কোনও সরকারী আঁফসের বড় কতাঁ। চিঠির ওদ্ধত্যে, তার 

উপর তাঁদের দাঁবর অসারতায় অবাক হয়ে যেতে হয়। একটা উদাহরণ : 

"অন্দগ্রহ করে এই মুহূর্তে নতুন জাতের চারার কিছু নমবনা পাঠান, 

অথবা “সঙ্কর উৎপাদনের ওপর আপনার সমস্ত কাজ ডাকে পাঠিয়ে 

দিন, রেফারেন্সের জন্য দরকার ...৮ 
মিচারনের কাজের ব্যাপকতা ছিল বিরাট । আত্মজীবনীতে মিচুরিন 

জাত বহু সংখ্যায় উৎপন্ন করোছ, এর থেকে আমাদের ফলের বাগানে 

চা করবার মত শত শত নতুন গোব্রের (51191115) গাছ পাওয়া 
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গেছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই সেরা বিদেশী ফলের চেয়ে কোন অংশে 

হন নয়।। 
. মিচরন বলতেন, 'একজন মানুষের জাঁবন একটি আপেল 
গাছের তিন পুরুষের বিকাশের ফলাফল লক্ষ্য করার পক্ষে যথেষ্ট 
নয়।' তাঁর কাজ করবার প্রভূত ক্ষমতা, কাজের সুশৃংখলা, লক্ষ) 

করবার তীক্ষণ দৃষ্টি, প্রতিটি মুহূর্ত সদ্ধবহারের যোগ্যতা, প্রত্যেক 

প্রশ্নের দ্রুত সমাধান করার ক্ষমতা -- তাঁকে শুধু তিন পুরুষ নয়, 
বহঃবর্ধজীবী গাছের বহু পুরুষের ইতিহাস লক্ষ্য করতে সক্ষম করে 
তুলোছিল। 

মিচুরনের পাঠাগার ছিল একাধারে তার অফিস ও লেবরেটারি, 
একাঁদকে যেমন ছল গ্রল্থাগার, অন)দকে ছিল তাঁর ষন্দপাতির কারখানা । 
এইখানেই তাঁর আঁবজ্কৃত যন্ত্পাতিগুলো তোর হত, তাদের 
নিখংত করা হত ও ঘষামাজা করা হত। সাক্ষাংকারীদের সঙ্গেও এইখানে 

দেখা করতেন মিচুরন। 
পাঠাগারটি ছিল অপূর্ব । তাকগুলি ছিল বই, পান্ডুলিপি, ব্প্রিন্ট, 

ছাঁব ও 'চাঠ্ঠিপন্রে ভরা । অনেকগাঁল বইয়ের কেস। একটা কাঁচের কেসের 
ভিতর থাকত নানা রকম নল, টেস্ট িউব ও বয়েম। অন্য একটি বইয়ের 

কেসে ফল ও বেরীর মোমের নকল থাকত। সারা জায়গা জুড়ে নানা 
রকমের উপকরণ আর বৈদযাতিক যন্দ। এক কোণে ছুতোর মিস্তীর 
বে আর একটা বইয়ের কেসের মাঝামাঁঝ একটা ওক কাঠের দেরাজে 
থাকত 'বাঁভন্ন ধরনের ফিটার মিস্তী ও ছুতোরের যন্ত্রপাতি। অন্য 
কোণগলিতে বইয়ের কেসগ্যালর মাঝে মাঝে থাকত বাগানের যল্পাতি : 
বেলচা, উকনণেঙ্গা, কোদাল, জল 'ছিটবার যন্ন, গাছ ছাটাইয়ের ছুরি আর 
করাত। 

একটা বইয়ের কেস, একটা টেবিল ও বেণ্ের মাঝখানে ছিল 
মিষ্টারনের চেয়ার। বইয়ের কেসাঁটতে বই-এর সঙ্গে ফল বেরীর মোমের 
নকল রাখবারও সাবধে ছিল। কেসটা এমন ভাবে রাখা হত যাতে 

প্রয়োজনীয় বই-এর জন্য মিচ্ুরনকে উঠে দাঁড়াতে না হয়। বেণ্টের উল্টো 
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[দিকটা একটা বইয়ের তাকের মত ব্যবহৃত হত, এর ভিতর 'মচুরিন তাঁর 
রেফারেন্স বই, খবরের কাগজ আর পান্নকা রাখতেন। টেবিলের উপর 
অনুবীক্ষণ যল্ আর 'বাঁভন্ন শক্তির আতস কাঁচ সাজানো থাকত। পাক 

একটা ইলেকট্রোফোর আর একটা টাইপরাইটার একসঙ্গে বেণ্টের একপাশে 
রাখা থাকত। একটু উপরে, একটা বইয়ের স্ট্যাণ্ডের উপর থাকত ডায়েরি 
আর নোট খাতা। দেয়ালে থাকত ভৌগোলিক মানাচন্র, ব্যারোমটার, 
থারমোমিটার, ক্লোনোমিটার (সময় দেখার যল্ন) আর 'বাভন্ন ধরনের 

হাইগ্রোমিটার (বায়ুমণ্ডলের আর্তা পাঁরমাপক যন্দ)। এদের কাছেই 
থাকত একটা বেতার যন্ত্র আর একটা টৌঁলফোন। জানালার কাছে থাকত 
একটা কুপ্দ ষল্ন (লেদ মোশন)। 

বিপরীত দিকের কোণটায় হাতে তোর একটা আলমারি, তাতে থাকত 
পৃথিবীর সব জায়গা থেকে জোগাড় করা বীজ। মখাইল ইভানাভিচ 
কাঁলাঁনন 'দ্বতীয়বার তাঁর নার্সরী দেখে যাবার পর এই আলমারাঁট 
উপহার 'দিয়েছিলেন। এর উপর লেখা ছিল: “নয়া জাতের গাছের জন্মদাতা 
ই. ভ, মিচুরিনকে, ১৯৩৩। ম. কাঁলিনিন।' 

এই উপহারাঁট নিয়ে খুবই গর্ব ছিল "মদ্নারনের। 
খবরের কাগজ, পান্রকা, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগ্রন্থ বা গল্পের বই পড়তে 

গিয়ে যখনই যে জায়গা সম্বন্ধে আগ্রহ বোধ করতেন তা দাগ 'দয়ে 

রাখতেন, একপাশে মন্তব্য লিখে রাখতেন। যাঁদ দাগ দেওয়া অনুচ্ছেদাট 
কোন বৈজ্ঞাঁনক আবিন্কার সম্পার্কত হত, কোন বৈজ্ঞাঁনক কষ 'বদ্যার 
পদ্ধাতর নতুন উদ্ভাবন সম্পাকতি, অথবা কোন অজানা গাছগাছড়ার 
কথা, অমানি মলাটের ভিতর দিকে তা লিখে রাখতেন। সেই সঙ্গে 
[বিশেষ পৃজ্ঠাট 'নার্ঘন্ট করে রাখতেন। এইভাবে তাঁর নিজের গ্রন্থাগারের 

বইয়ের মলাটের ভিতরের দিকে আর নামপন্রে বাড়তি 'নর্দেশিসূচা 
থাকত। যাঁদের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ হত, তাঁদের ঠিকানা তখনই টুকে 
নিতেন নোট বইয়ে। কোন লেখকের নিবন্ধ বা কোন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভিন্ন 
মত পোষণ করলে তংক্ষণা তাঁর মত ও মন্তব্য বইয়ের একপাশে 'লিখে 
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রাখতেন। সেই মন্তব্যগীল হত গভীর সত্যপূর্ণ তীক্ষয, কখনো কখনো 
পক্ষ বিদ্রুপময়। কোন লেখকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হলে বহয়ের 
পাশে তাঁর অনুমোদন জানিয়ে রাখতেন। লেখকের 'সদ্ধান্ত সম্পর্কে 
তাঁর নিজের বক্তব্য তান আলাদা করে লিখে বইয়ের নামপত্রে লাঁগয়ে 
রাখতেন। 

তাঁর নোট বই, ডায়ৌোর আর তিনি যে সব বইয়ে আগ্রহ বোধ করতেন 
সেগুলো, খবরের কাগজ, পাত্রকা থেকে কাটা অংশ, আহরণ ও উদ্ধততে 

ভরা থাকত। এ ছাড়া অধীত বিষয়ের উপর তাঁর নিজের মন্তব্যও লেখা 
থাকত। 

তাঁর নোট বই ও ডায়োরর মন্তব্য ও অনুধাবনের ভিতর প্রকাশ 
পেত স্ুচীন্তত মতামত। নিজের মতকে বহ-সংখ্যক অকাট্য উদাহরণের 
1ভন্তিতে বিচার না করে কলম ধরার অভ্যাস তাঁর ছিল না বলেই তা 
সম্ভব হয়োছল। 

গবেষণায় অসাফলে;র ছায়াপাত ঘটলে "মরন নিজেকে তাঁর প্রয় 
উদ্ভিদ জগৎ থেকে বিচ্ছ্ন করে আনতেন। যাল্লিক কাজকর্ম ঘাঁড় 

মেরামত, ক্যামেরা সারানো, ব্যারোমিটারকে দোষ মুক্ত করা, বাগানের 
যল্্পাঁতগুলোকে উন্নত করা ও 'বদন্যত যন্ত্র য়ে বহহীবধ কাজ করার 
মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। “চন্তার শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে 
হলে এই ধরনের কাজের বদল তান প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। 
এই ধরনের ছেদের পর নতুন শাক্ত ও ক্ষমতা নিয়ে তিনি তাঁর আসল 
কাজ শুরু করতেন। 

সব ধরনের কাজেই ভেবেচিন্তে ও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এগোতেন। 
যেমন গাছের উপর অস্ত্রোপচার (কলম বাঁধা বা ছাট কাটা) তান গভীর 
আঁভনিবেশ সহকারে করতেন। হাত ভালভাবে ধুয়ে নিতেন, ছারগুলো 

থাকত ধারাল এবং গাছ বাঁধবার 'জীনষপন্র ও কলম জুড়বার মোম উন্নত 
ধরনের হত। অভিজ্ঞ ও কুশলী সহকারীরা ছযারগুলোকে শান দিত, 
সাঁজয়ে রাখত, কলম জুড়বার মোম মেশাত। 

কুপড়র সাহায্যে মূল্যবান জাতের ফলগাছের প্রজনন খুবই 
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গুরুত্বপূর্ণ আর দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কলমের মতো ভালো ভিং (5০০10) 
বাছাই করতে হবে। সবচেয়ে স্বাস্থ্যপূর্ণ ও অতি ফলবান গ্রাছ থেকে 

ছাট নিতে হবে। সে ছাঁটের 'নবাঁচিত কুপড়গঁলর সুপারণত হওয়া 
চাই। এসব ব্যাপারে মিছ্ভুরনের বশেষ দৃন্টি থাকত। নিজের বিরাট 
আভজ্ঞতার ভীন্ততে 'নজের নিয়মকানুনও তান তৈরী করেছিলেন। তার 
মূল কথাটা হচ্ছে এই: 

(৯) বাগানে উৎপন্ন আপেল, পাীয়ার, টক চেরা, প্লাম, এীপ্রকট আর 
মিচ্টি চেরীর যে ছাঁট থেকে স্বভাবজ গাছের কুড়তে কলম লাগানোর 
জন্য চোখ (কুড়ি) নেওয়া হবে, তা সকালে কাটাই ভাল, কারণ এ 
সময়েই তারা সবচেয়ে সরস থাকে। 

(২) ছাঁটগুলির এক একাঁট কাটা অংশে পাঁচটির বেশী কুশড় 
থাকলে চলবে না। ছোট সরু বাক্সে, ভিজে ঘাসের ভিতর তাদের রাখতে 
হবে, যাতে হাতের মধ্যেই শুঁকয়ে না যায়। রোদ্রুতপ্ত জাঁমর ওপর রাখলে 
প্রথম দশ মিনিটেই তারা শাঁকয়ে ওঠে। 

(৩) 'দনের প্রথম দিকে স্বভাবজ গাছগ্ীল সবচেয়ে সরস 
থাকে। কলম লাগানোর কাজ তাই প্রধানত দুপুরের আগেই করতে 
হবে। 

(8) স্বভাবজ গাছের পূব বা দাক্ষণ 1দকে চোখ লাগালে দিগু্ণ 

ভালভাবে তা গজায়। 
(৫) ছাঁটগ্লিকে অবশ্যই পুষ্ট হতে হবে, এবং চোখগুলিকে ছাঁটের 

মাঝামাঁঝ জায়গা থেকে নিতে হবে। 

(৬) ১০ই জুলাইয়ের আগে কুশীড়র যে কলম করা হয় তার চেয়ে 
১০ই জুলাই থেকে ১৫ই আগনম্টের মধ্যে যাদের করা হয় (স্যাঁতসে'তে 
গ্রীষ্মের আবহাওয়া) তা ভালোভাবে গজায়। (জুলিয়ান পাঁঞ্জকা অনুযায়ী 
কলম লাগানোর সময়। __ বাখারেভ)। 

(৭) ভিজে মাটির নীচে বা কাছাকাছি চোখ লাগালে তা ভালো 
গজায়। 

(৮) ছায়ার ভিতর চোখ লাগালে তা শুকিয়ে নম্ট হয়ে যায়। 
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(৯) ছুরি কখনও রোদে রাখা চলবে না, কারণ উত্তপ্ত ফলা দিয়ে 
কাটলে জায়গাটা শুকিয়ে যায়। 

যে জনিষগ্বালকে অন্য সবাই অবহেলা করতেন মিচুরনের কাছে 
তারা অবহেলার বিষয় ছল না। 'তাঁন সব সময় মনে করতেন, তুচ্ছ 
জিনিসই অনেক সময় ভাঁবষ্যং নির্ণয় করে। 

মৃত্যুর আড়াই মাস আগে মিচুরন জাঁজয়া থেকে পাঠানো 

কতকগুলি বাগানের যল্লপাতি পরীক্ষা করে দেখাঁছলেন। চোখ কাটবার 
ছাারর বাঁটের রং কালো ছিল বলে তাঁর পছন্দ হয়ান। 

'কালো মাটির ওপর কালো বাঁট কোন কাজেরই নয়। চোখ কাটবার 
সময় ছুরটাকে মাটির উপর একবার রাখলে আর পাওয়া যাবে না, 
একেবারেই হারিয়ে যাবে । ছঁরর বাঁট সাদা হওয়া চাই যাতে মুহূর্তে 
চোখে পড়ে ।, 

যে কোনো পেশায় অনবরত কাজের টেকনিক নিখং করে তোলাই 

প্রত্যেক শ্রমজবীর জীবনে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জানিস বলে মিচ্ারন 
মনে করতেন। 

তিনি বলতেন, 'অল্প বিস্তর দণর্ঘ দিন ধরে অনুশীলনের ফলেই 
যে কোন কাজে দক্ষতা সৃ্টি হয়।, 

সঙ্কর ডীদ্ভদকে স্ীনীর্দন্ট পথে প্রভাঁবত করার কাজে কোন 

আপোষের মনোভাব মিচুরিন রাখতেন না। নাসরী জীবনের নিয়ম 
[ছিল সঙ্কর জাতের বীজ জোগাড় করা এবং 'নাদ্ট উপাদানের মাটিতে 
লাগাবার জন্য তাদের তৈরী করা; জমির উর্বরতা বাড়ানো, আগাছা 

পাঁর্কার করা, মাটিতে জল দেওয়া ও পোকা মাকড় ধ্বংস করা, 

সারের জোগান দেওয়া, মেণ্টর-প্রাতপালক প্রয়োগ, সঙ্করের কোনো 
একটা অবাঞ্চিত বিচ্যুতি (ডাভয়েশন) বন্ধ করা। এসব কাজ করতে 

হবে সময় মত, 'নার্দন্ট বাঁধা পদ্ধতিতে । সে পদ্ধতি বহুবছরের 
সাধনার ফলে গড়ে উঠোছল। এই নিয়ম লংঘন করার সাহস কারো 

[ছিল না। 
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সোভিয়েত উদ্যানচচরি উন্নয়নে সংগ্রামী কম 

মচ্ভুরনের মতাদর্শে ও বৈজ্ঞাঁনক চারন্রে সম্মিলিত হয়েছিল 
লোকানম্ঠ বৈজ্ঞাঁনক ও দেশ প্রোমকের মহৎ চারান্রক বৌঁশল্ট্য। এই 
জন্যই তান ছিলেন সোভিয়েত জনগণের প্রিয়পান্ন। 

মহান অক্টোবর সমাজতাল্ত্িক বিপ্লবের আগে চল্লিশ বছরেরও 

বেশি মিচরন ধৈর্য যত্র ও আগ্রহ নিয়ে নতুন নতুন এলাকায় ফলের চাষ 
বিস্তার করার, দাক্ষণশ জাতের ফলকে উত্তরে এনে চালু করার, আবাদের 
গাছপালাগুলোকে আরও উন্নত করে তোলার কল্পনাকে কাজে পাঁরণত 
করে আসাছলেন। 

[তান যে শুধু কঠোর পারশ্রমে অভাব অনটন সহ্য করে তাঁর 
কল্পনাকে রূপ 'দিয়োছলেন তাই নয়, আরও বৃহত্তর কাজ 'তাঁন 
করোছলেন। তান উন্তাবন করলেন নতুন বিজ্ঞান -- তাতে প্রকৃতির 
উপর মানুষের ক্ষমতা অপাঁরমেয় বেড়ে গেল। 

জার সরকার আর যে সমস্ত 'আমলাতল্লী অধ্যাপকরা' রাশিয়ার 
বৈজ্ঞানিক ও প্রাকটিকাল কমাঁদের গবেষণা ও আঁবচ্কারের অগ্রগাঁতকে 
খাটো করে দেখে তাতে বাধা সৃষ্টি করোছল, 'মচুরিন সন্তরোধে তাদের 
নন্দা করেছেন। আমাদের দেশের জলবায়ুর পক্ষে অনুপযোগন বহুমূল্য 
'বাভন্ন চারাগাছকে 'নার্বচারে বাইরে থেকে আমদানী করা অথবা দেশের 
সবোঁৎকৃম্ট চারাগাছকে অবাধে ও অত্যন্ত কম দামে বাইরে রপ্তানী করার 
ব্যাপারটা 'মচুঁরিন অত,ন্ত অপছন্দ করতেন। 

সূন্ট ?বভন্ন জাতের চারার প্রচলন রোধ করোছিলেন। তাঁদের যুক্তি 
ছিল, তাতে 'নীচু জাতের চারা 'দিয়ে ফলের বাগান কল্দাঁষত হবার ভয় 
আছে।, 

বহাদন আগে ১৯০৮ সালেই মিচুরিন লিখোঁছলেন, “মধ্যে ভয়, 
মশায়রা!... আমাদের ফলের বাগানগ্ীলতে আপনাদের "প্রিয় বিদেশী 
গাছের আমদানীতে যে ক্ষাত এবং পদ হয় এতে অন্তত তার চাইতে 
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অনেক কম বিপদ । আমাদের দেশের জলবায়তে একেবারেই খাপ খায় 
না তারা। তাদের অনেকগুলোকেই বহঢ কাল আগে আমাদের বাগান 
থেকে উপড়ে ফেলে দেওয়া উচিত 'ছিল।, 

১৯১৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর আ. দ. ভয়েইকভকে লেখা চিঠিতে 
মচুরন জারের কৃষি বিভাগের যে সমস্ত কর্মচারী আর সরকারী 

করোছলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই "চিঠিটিতে তাঁর বৈষাঁয়ক ও 
মানীসক অবস্থার ট্রাজোডও প্রকট হয়ে উঠেছে। 

মচুরিন িখোঁছলেন, নজের দেশের রাশিয়ান পণ্ডিতদের মৌলিক 
গবেষণাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে, সে সম্বন্ধে ভাসা ভাসা একটা পাঁরচয়ের 

[ভিত্ততেই বিধান দিতে আমরা অভ্যস্ত। রাঁশয়ার বিজ্ঞানীদের প্রায় 
সকলকেই যে কঠোর জলবায়ু ও নৈরাশ্যজনক অবস্থায় কাজ করতে হয় 
তার কথা মোটেই বিবেচনা করা হয় না। তাঁদের কাজের পযালোচনায় 
যে উদ্ধত মনোভাবের পাঁরচয় পাওয়া যায় তা নজরে না পড়ে পারে না। 
“রুশ বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানের নিয়মকানুন অনুসরণ না করে ভুল পথ 
অনুসরণ করেছেন, সেজন্যই তাঁরা বিশেষ কোন সাফল্য অজজন করতে 
পারেনাঁন,” কম করে বললেও বদ্বেষ প্রসৃত এই কথা যে পনাস্তকায় রয়েছে, 
সেটির উল্লেখ না করে পারা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এ কথায় সতোর লেশ 

মাত্র নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, তাঁদের মতে আমার কাজের 
চল্লিশ বছরেও আম কিছুই করে উঠতে পাঁরনি। তা যাঁদ সাত্যও হয় 
তার কারণ এই নয় যে আমার কাজ ভুল পথে পারচালিত হয়োছিল, তার 

কারণ হল আরও ব্যাপকভাবে কাজটাকে চালাবার মত টাকাকাঁড়র 

নিদারুণ অভাব ঘটেছিল। ভদ্রমহোদয়গণ, একটা ছোট নার্সারী থেকে 
[বিশেষভাবে জন্মান চারা 'বন্রুর যৎসামান্য টাকার জোরে টিশকয়ে 
রাখা এই রকম একটা জাঁটল প্রচেম্টা থেকে কোনো বিরাট সাফল্য দাবী 
করা তো দূরের কথা আশা করাও চলে না।, 

গভীর দেশপ্রেম ও বিজ্ঞানীর মযদা নিয়ে মিচুরিন স্বদেশী 
উদ্যানচচাঁ চালু করার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। জারতন্মের যূগে যে 
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সমস্ত বাগানমালিকের অধিকারে অনেক বাগান ছিল, তারা 'বাভন্ন 
বিদেশী জাতের আপেল পাঁয়ার প্লাম ও আঙুর গাছ আমদানী করত। 
রাশিয়ার জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় সেগুলো আঁনবার্ধভাবেই নষ্ট হত। 
এই সব বাগানমালিকরা 'মিচুরিনের সাফল্যে আবশ্বাস করত আর তাঁর 
নতুন জাতের গ্রাছের প্রচারে রাজী ছল না। 'মচুরন দাঁড়য়ৌছলেন এই 
সমস্ত বাগানওয়ালাদের বিরুদ্ধে । 

১৯১৪ সালে মচুরিন “সঙ্কর উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন সাফল্য” নামে 
প্রবন্ধ লেখেন। প্রগ্রোসভনয়ে সাদভদৃস্তভো ই ওগরদ্নচেম্তভো, 
পান্রকার ৫২ নং সংখ্যায় তা প্রকাশিত হল। এতে তিন অর্থনোতিকভাবে 
মূল্যবান জাতের যে সব ফল ও বেরাঁ গাছ উৎপন্ন করেছেন তার 'ববরণ 
দিলেন। যে বৈজ্ঞানকরা গাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে রূশ চিন্তাধারার সাফল্যকে 
অবহেলা করাছলেন তাদের তিরস্কার করে স্বদেশানুরাগে ভরা এক 
তেজোদ্দীপ্ত আহ্বান জানালেন, “সম্ভবত, আমার এই সর্বশেষ প্রচেষ্টায় 
ফল গাছের উন্নাতর জন্য আমাদের নিজেদের রুশ জাতের গাছ জন্মানো 
আর এই ক্ষেত্রে আমার দীর্ঘ বংসরের কাজ, এই উভয় 'দকেই রুশ 
বাগানমালিক আর তাদের শিক্ষকদের দৃষ্টি ফেরাতে শেষ পর্যন্ত সক্ষম 
হব। রাশিয়ার জনগণের এখন জেগে উঠে সন্রিয় হয়ে ওঠার সময়। 
যা'কছু উৎকৃষ্ট তা শুধু বাইরে থেকেই পাওয়া যায় একথা ভাবাও 
লজ্জার ব্যাপার।' 

জীবাবিদ্যায় প্রগাঁতশীল বস্তুবাদী ধারা প্রবর্তনের জন্য অকরাস্ত 
সংগ্রাম চালিয়েছিলেন মিচুরিন। 

বর্তমান শতাব্দীর একেবারে প্রথম থেকেই ভাইসমান ও মেণ্ডেলের 
প্রাতিন্রিয়াশীল ভাববাদী বংশগাততত্বের (01601 ০01 1101601) 
আঁবভবি হয়েছিল। সারা পাঁথবীর প্রাতিক্রিয়াশীল বৈজ্ঞাঁনকরা তা 
অনাতাবলম্বে গ্রহণ করেন। বস্তুবাদী নীতির পাঁরপল্থী এই তত্বের 

হলেন ক. আ. তিমিরয়াজেভ, ই. ভ. মিছারন ও ম. ভ. রতভ প্রভাতি 
বৈজ্ঞানক। 
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জৈব (0189171০) জীবন বিকাশের অখণ্ডনীয় বস্তুবাদ সম্মত 
নিয়মের উপর নির্ভর করে, মেন্ডেলের কুখ্যাত মটর তত্বকে (মটর 

কলাইয়ের ওপর পরাক্ষার 'ভীত্ততে এর সৃম্টি) সম্পূর্ণ ভূল গণ্য করে 
মচুরিন ১৯১৫ সালে তাঁর 'বাঁজ, বাঁজের জীবন ও বোনার আগে 
পর্যন্ত তাদের সংরক্ষণ নামক প্রবন্ধে লখলেন : 

“আজকাল সঙ্কর উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের নয়াতন্রবাগণীশরা 

অস্ট্রীয় সাধুর উদ্ভাবিত মটর তত্তঁটি বারবার আমাদের ওপর খানিকটা 
নাছোড়বান্দার মতো চাঁপয়ে দতে চেষ্টা করছে। সবচেয়ে দুঃখের 
বষয় হল এই যে আমাদের কাছে 'যাঁন সম্মানীয়, যাঁর ব্যাক্তগত 
আঁভজ্ঞতা সগ্কর উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাঁকে বিশিম্ট যোগ্যতার আঁধকারণী 

করেছে, সেই অধ্যাপক রিতভ বারবার এই তত্বের নিন্দা করা সত্বেও, 
তারা তাদের চেষ্টায় বিরত হচ্ছে না। ১৯১৪ সালের 'প্রগ্রোসভনয়ে 
সাদভদৃস্তভো ই ওগরদনিচেস্তভো”র দুই নং সংখ্যায় তান মেণ্ডেলের 
তত্বকে সরাসার এক “শোচনীয় হতভাগ্য সৃষ্টি” বলে আঁভাহত 
করোছিলেন। এই ক যথেষ্ট নয়? আপনারা ক তবুও মিঃ 'রিতভের মত 
ব্যক্তির প্রামাণ্য কথাকে অবজ্ঞা করে এই মটর তত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবেন 2, 

উত্তিদের উপর পাঁরপা্খক অবস্থার যে বিশেষ প্রভাব আছে এবং গাছ 
যে চরিত্র আহরণ করেছে তা যে বংশপরম্পরায় টি*কে থাকতে পারে 
তা ভাইসমান ও মেণ্ডেলপন্থীরা স্বীকার করতেন না। কলমের ভিং 
(51০০1) ও কলমের মধ্যে মিথাক্ক্রিয়া (11116518011071) তাঁরা মানতেন 

না। সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর উৎপাদনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতেন, 

যাঁদও কোন প্রমাণ তাঁরা 'দতে পারতেন না। এই ভাইসমান 
মেশ্ডেলপল্থীদের বিরুদ্ধে 'মচুরন 'নিরবাচ্ছন্ন সংগ্রাম চাঁলয়ে 
এসেছেন। রি 

তাঁর উদ্তাঁবত প্রাথথামক সঙ্গম নিরপেক্ষ এপ্রক্সমেশন নিতে 

[186101) পদ্ধাত অনুসরণ করে, সেই সঙ্গে মাশ্রত পরাগ ও মেন্টর 
এবং 'পসরেদনিক' (17161710181) ব্যবহার করে িছ্ারন 

অর্থনৌতকভাবে মূল্যবান আন্তপ্রজাঁতিক (17675701110) সন্কর 

৭১৯ 



উৎপাদন করলেন। এতে 'মচুরিন আবিসম্বাঁদতভাবে প্রমাণ করলেন যে 
শুধু জনক বা নিকট সম্পাক্ত জাতের গুণ ও প্রকীতিই বংশপরম্পরায় 

চলে আসে তা নয়, জীবনের 'বাঁভল্ন অবস্থার প্রভাবে যে পাঁরবর্তন 
আর্জত হয়েছে তাও বংশের মধ্যে সন্টালত হতে পারে। 

রুশ ভাইসমান মেণ্ডেলপল্থীরা দেশ পাণ্ডতদের নজীর 
আওড়াতে গিয়ে জীবাঁবদ্যার একটি মূল 'নয়মকে অস্বীকার করতেন। সোঁট 
হল গাছের কলমের ভিং ও কলমের মধ্যে মিথাঁক্রয়া। এদের কথার 
প্রাতবাদ করে ১৯১৬ সালে 'িচুরিন 'কলমের ভিতের 1শকড় গঠনের 
উপর কলমের প্রভাব' নামে একা প্রবন্ধে লিখলেন : 

“আমাদের বিজ্ঞ উদ্যানচচকারশীদের বোঝবার সময় হয়েছে যে তাঁদের 
প্রবন্ধে রূশ উদ্যানকমর্শরা অমুক অমুক কাজে ভূল করছেন -- বলে যেসব 
অসত্য বিবৃতি প্রচার করে থাকেন তা তাঁদের বন্ধ করতে হবে। এ সব 
কথা তাঁরা বলেন 'নাজেদের 'বিদ্যে ফলাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। এ কথা 

স্বীকার করতেই হবে যে, এ ধরনের সমালোচনা করতে হলে প্রথমে 
সেই বিষয় সম্বন্ধে যথেম্ট জ্ঞান থাকা দরকার এবং নিজেদেরও কিছ 
কাজ করা দরকার। তবদ দেখি যাঁরা শত শত নতুন জাতের চারা তৈরী 
করেছেন তাঁদের বিষয়ে রায় দিতে এগিয়ে আসেন তাঁরা, যাঁরা একটিও 
নতুন জাতের গাছের জন্ম দতে পারেনান যোঁদ বা একটি তৈরী করেও 
থাকেন তাও হল দৈবাং ঘটনা)। ভুল পদ্ধতিতে কাজ করা হচ্ছে বলে 
মনে করে এ*রা বুক ফুলিয়ে তর্ক করতেও আসেন। সব সময়ই নজার 
হিসেবে বিখ্যাত নানা পাশ্চাত্য উত্তিদ 'বিজ্ঞানীকে খাড়া করে থাকেন, 
যাঁরা নতুন গাছ জন্মানোর ব্যাপারে আসলে ওদের মতই অজ্ঞ। 
উন্তিদবিদ্যার তাঁরা নাম করা শ্রেণীনির্পক (0185511161), তাই বলে 
উদ্যানচচরি প্রতে.ক বিভাগেও তাঁরা সমান পারদ, একথা ভাববার 
কোনই যাীক্তসঙ্গত কারণ নেই।, 

রশ বছরেরও বোৌশ কাল ধরে মিচুরন মেন্ডেলীয় মতবাদ ও 
তার অনুগামী প্রাতক্রিয়াশাল ভাববাদী প্রজননাবদদের 'বরদদ্ধে 
সংগ্রাম চাঁলয়োছলেন। 
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সোভিয়েতের সমস্ত উদ্ভিদ উৎপাদন ও পশ প্রাতপালন ব্যবস্থার 
তত্বগত 'ভীাত্ত হল মিচুরিনের সাধারণ জীবাঁবদ্যার শিক্ষা । এই শিক্ষা 
রূপাস্তীরত হয়েছে একাঁট 'বরাট বাস্তব শাক্ততে। 'গ্রুরন তত্ব 
পারচালত হয়ে সোঁভয়েতের ডীন্তদ ও পশু প্রজনন কমাঁরা গত 
পনর বছরে বহু সংখ্যায় নতুন ধরনের প্রচুর ফলনশীল কাঁষজাত 
উীন্তদ ও কুঁড়াটরও বোশ নতুন জাতের আত উৎপাদনশীল 
গৃহপালিত পশুর জল্ম দয়েছেন। ভাইসমান ও মগ্গনের দুর্বল 
এবং প্রমাদপূর্ণ মতবাদ বাযবহারক কাজে কোন সহায়তা করতে পারো. 
পারবেও না। পশু ও ডীন্ভদের প্রজাতি অপারবর্তনীয়, প্রাতীক্রয়াশীল 
ভাববাদী বৈজ্ঞানকদের এই ধ্রুব আপ্তবাককে নস্যাৎ করোছিলেন বলেই 
তাঁরা 'মিচুরনকে ঘৃণা করতেন, ঘৃণা করতেন এই জন্য যে প্রকীতীবিজ্ঞান 
থেকে অতীন্দ্রয়বাদকে তিনি নিবাঁসিত করোছলেন, অকাট্য যুক্ত 
দিয়ে ভাইসমান তত্তের (মেণ্ডেল মগরনি তন্তু) চরম বন্ধ্যাত্ব প্রমাণ 

করোছিলেন। 
বদেশে, কানাডা এবং মাঁর্কন যুক্তরাজ্ট্রেই 'মিচুরনের ফল ও বেরী 

ফলের জাত বস্তার লাভ করে। 
মিচুরন 'লিখোঁছলেন, '১৮৯৮ সালে প্রচণ্ড শীতের পর যে সারা 

কানাডা কৃষক সম্মেলন হয়োছল তাতে এই 'ববরণ উপাঁস্ত করা 
হয়েছিল যে কেবল রাশিয়ার কজলভ (বর্তমান মিছ্ুরন্স্ক) থেকে 
শমচুরন প্রদরদ্নায়া' নামে যে জাত এসোছল তা বাদে ইউরোপ ও 
আমেরিকার সমস্ত পুরনো জাতের টক চেরীর জাত কানাডাতে নম্ট 
হয়ে গিয়োছিল।' 

১৯১১--১৯১২ সালে জারের কাষ বিভাগ ফ্রাঙ্ক মায়ের নামে 
একজন আমেরিকান উীন্তদবিজ্ঞানীকে রাশিয়া থেকে আমেরিকায় 
মিচুরন জাতের চারাগাছের সংগ্রহ রপ্তানী করার অবাধ স্বাধীনতা 
দিয়োছল। 

১৯১৩ সালে ২রা ডিসেম্বর আমোরকার কৃষি দপ্তরের সম্প্রসারণ 

বিভাগের কতাঁ ডেভিড ফেয়ারচাইজ্ভ এক চিঠিতে 'মছুরিনকে 

পর্ুডার্নণ (01660615) নামে আমোরকান চারা উৎপাদনকারীঁদের 
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এক সংগঠনে যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানালেন। 'তাঁন লিখলেন, 

'.. আপনি এর সভ্য হোন, এও আমার ইচ্ছে, কারণ আম অনুভব কার 
এখানে আমরা নতুন ও উন্নত জাতের উীক্তিদ এবং পশু সৃন্টির যে চেষ্টা 
করাছ, আপাঁন তাতে সাহায্য করতে পারবেন ... প্রজনন ও পালন বিদ্যা 
কোন ভৌগোলিক বা রাজনোতিক বাধা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, সারা 

পৃথবীতে এই বিদ্যার যে প্রগ্গাত ঘটছে তার 'বাভন্ন পর্যায়ের সর্বাধিক 
শচত্তাকষর্ক ও 'বাঁশম্ট 'ববরণ প্রকাশ করার ইচ্ছে রাখে আমোরকান 
প্রজনন কমাঁদের এই পান্রকাঁট ..." 

১৯২৯ সালে লেখা 'নাসরি স্থাপন ও 'বকাশের ইতিহাস প্রবন্ধে 
মচুরিন যে আনন্দ ও দেশাত্মগর্ব প্রকাশ করেছিলেন তা খুবই স্বাভাবক। 
তান লিখলেন: 

বর্তমানে নার্সারীতে কোন বিদেশী জিনিষের প্রয়োজন নেই - 
আবাদ করা বা স্বচ্ছন্দজাত সব রকম জাতের বা নমুনার চারা প্রয়োজন 
মত আছে এখানে । নাসরার বিরাট সাফল্যের এটা অন্যতম। কারণ 
এখন এর নিজেরই রেইনেট, কালাভাঁলস্) শীতের পীঁয়ার, 'মাম্ট চেরা, 
এীপ্রকট, রেণী কুদ, মাম্ট কাঠ বাদাম, ওয়ালনাট, কালো গুজবেরা, 

কারান্ট, দ্ুতপরু ফুট, আতর গোলাপ, 'হিমসহ দ্রুতপক আঙ্গুর, 
[সগারেটের হল্দে তামাক এবং অন্যান্য বহু নতুন জাতের চাষের পক্ষে 
মূল্যবান উন্ভিদ ইত্যাঁদ রয়েছে 

মিচারন সব সময় তাঁর কাজকে মাতৃভূমি ও নিজের দেশের জনগণের 

স্বার্থের সঙ্গে আবচ্ছেদ্য বলে মনে করতেন। 

১৯৩৫ সালের মার্চ সংখ্যা 'গার্ডেনার্স ভ্রুনিক্ অব আমোরিকা' পান্রিকায় 

শমচুরিন' প্রবন্ধে লেখা হয়েছে : 

“.. ১৯১২ সালে একজন আমেরিকান তাঁর কাছে আমোরকায় যাবার 

প্রস্তাব নিয়ে এসৌছলেন। এই ব্যবসায়ীটি তাঁকে বছরে ৮০০০ ডলার 
মাইনের চাকরী, একাঁট গবেষণাগার এবং তাঁর পরাঁক্ষা চালিয়ে যাবার 
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জন্য সব রকম দরকারী সাজসরঞ্জাম দেবেন বলে জানয়েছিলেন। 
্রস্তাবাঁট মিচুরিন প্রত্যাখ্যান করোছিলেন। 'বিস্ময়াঁবস্ট হয়ে মি্রুরন বলে 
উঠেছিলেন, “ভেবে দেখো ব্যাপারটা! তাঁরা আমাকে চাইছিলেন ব্যবসার 
খাঁতরে। আমার পরীক্ষার মূলকথাটাই বুঝতে পারেনান।” 

শেষ কয়েকটি দিন 

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে হঠাং অসমস্থ হয়ে পড়লেন 
মচুরিন। তাঁর ক্ষিদে চলে গেল, শক্তি ক্ষীণ হয়ে এল, তবু তান কাজ 
ত্যাগ করলেন না, তাঁর নাসারী ও দেশের প্রাতিটি ব্যাপারে আগ্রহ 

দেখাতে থাকলেন। 

মিচুরন নীরবে তাঁর প্রাণান্তকর হযল্লণা সহ্য করে রইলেন। 
বিছানাতেই কাজ করতে লাগলেন। কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে তিনি 
পড়তেন, লিখতেন বা সহকারাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। 

১১ই মে রাতে, তাঁর জবর-বিকার দেখা গেল। কিন্তু ভোর বেলাতেই 
তিনি সঙ্কর চারাগ্ীলতে জল দেবার জন্য যে বায়ু চালিত কল বসানো 
হচ্ছিল তার কাজের বিস্তারিত বিবরণ চেয়ে বসলেন। সেবার বসম্তকালটা 
ছিল শুকনো, হাওয়াও ছিল খুব বোৌশ। তাই 'নয়ামতভাবে প্রচুর 
পাঁরমাণে জল দেওয়ার দরকার 'ছিল। 

৫€ই জুন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, 'মিচুরন আ. স. তিখনভাকে তাঁর 
একটি প্রিয় গাছের উৎপান্ত স্থান লিখে নিতে বললেন : 

শলখে ফেলো, সাশা, এটা হল আমর তারের কমৃসমল্স্ক ... 

তাঁর জীবনের শেষ মিনিট পর্যন্ত, তার মন যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ 
করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মছ্লুরন তাঁর 'নজের গড়া এক মনোরম উীন্তদ 
জগতে বাস করে গেছেন। যতক্ষণ জাঁবনের ক্ষণ প্রভা জবলেছে তাঁর 
[ভিতর ততক্ষণ শেষ কয়েকটি ঘণ্টাও তাঁর কেটেছিল একটি সুন্দর 

ফলের বাগানের স্বপ্নে, যেখানে বাস করবে সাম্যবাদী সমাজের সুখী 
নর নারা। 
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৭ই জুন, সকাল ন'টা ন্রিশ মনিটে, মিচু'রনের হদয় স্তব্ধ হল, তান 
চলে গেলেন। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের জন কমিশারদের সোভিয়েত ও কামউনিস্ট 
পার্টর কেন্দ্রীয় কামাট গভীর বেদনার সঙ্গে মহান সোভিয়েত 
বৈজ্ঞানিক, প্রকীত রূপান্তরের সাহসাঁ সাধক, শত শত নতুন ভালো 
জাতের ফলবৃক্ষ উৎপাদক, শ্রমজীবী জনগণের সেবায় উৎসগাঁকৃত প্রাণ' 

ইভান ভ্যাঁদীমরভিচ মিচু'রিনের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করলেন। 
সমগ্র সোভিয়েত দেশ ইভান 'মিচুরিনকে জানাল শেষ শ্রদ্ধাঞ্জাল। 
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(২) সাধারণ জীববিদ্যায়, 
মসিঢরিনের র সার মনন 

বিবর্তন সম্পর্ক মিচারনের মত 

মিচুরিনের সাধারণ জাববিদ্যার 'ভান্ত হল দ্বন্বমূলক বস্তুবাদ। 
দ্বন্বমলক বস্তুবাদের শিক্ষা এই যে, মানুষের মতামত, ধ্যানধারণা, সমগ্র 
দৃষ্টিভাঙ্গ নির্ধারিত হয় সমাজের বৈষাঁয়ক জীবনের অবস্থার দ্বারা। 

যৌবন কাল থেকেই মিচ্ুরিনের প্রকৃতির বিকাশ সম্পকে বস্তুবাদী 
ধারণা রূপ নিয়েছে। বলা বাহুল্য, তরুণ মিচুরনের বস্তুবাদ তখন পযন্ত 
ছিল অসঙ্গাতপূর্ণ সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু সেই প্রার্থামক 
স্তরেও যে তাঁর প্রগাতশীল চিন্তা এবং অগ্রসর ধ্যানধারণা একটা 
বস্তুবাদী দৃষ্টিভাঙ্গ নিয়ে চালিত হচ্ছিল তা ফুটে উঠাঁছল সব কিছুর 
ভিতরে। 

মচ্ারনের পরবতাঁ বস্তুবাদী বিশ্বদর্শন আরও রূপ নিল এবং 
বিকাঁশত হল ভ. গ. বোলিনাস্কি, ন. গ. চেরানিশেভাস্কি, ন. আ. দবরলিউবত 
প্রীতি বিপ্লবী গণতান্নিকদের অগ্রগামী চিন্তাধারা তথা রাশিয়ার 
বিপ্লবী শ্রামকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে। 

মন্রিনের ছিল অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শীক্ত এবং জীবজগতের 
ঘটনাগুলি থেকে সাধারণ সূত্র নিধাঁরণের চমৎকার ক্ষমতা । 
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ডারউইনের মূল লেখাগুলো এবং ক. আ. 'তামারয়াজেভ, 
ম. ভ. রিতভ ও রাশিয়ার অন্যান্য বিশিষ্ট ডারউইনপন্ধীদের বহু লেখা - 
তান গভীরভাবে অধ)য়ন করেছিলেন। 

মিচুরনের কাজে বিরাট প্রভাব ছিল ক. আ. 1তাঁমারয়াজেভের। তাঁর 

বিখ্যাত বই “ীন্ভদের জীবন" ছল "মছ্ুরনের সহচর। এই বই সম্পর্কে 
একজন ডারউইনপল্থী সমালোচক বলোছিলেন, 'এ বই সমগোন্রীয় 
অন্যান্য বইয়ের বহ? উপরে মাথা তুলে দাঁড়য়েছে। 

পৃাথবীর প্রথম সমাজতান্ত্িক রাম্ট্রগঠনে লেনিনের প্রাতভার 
গণগ্রাহ ছিলেন 'মচুরিন। প্রভূত আগ্রহ নিয়ে তান তাঁর চিরায়ত 
রচনাগুলো পড়োছিলেন। 

“মানুষের ব্্ধি প্রকীতির অনেক বিস্ময়কর 'জাঁনষ আঁবিজ্কার 
করেছে, ভাবষ্যতে আরও অনেক করবে, এইভাবে তার ক্ষমতাকে প্রকাতির 
উপর আরও বাঁড়য়ে তুলবে .... ১৯৩৪ সালে তাঁর নাসারীর প্রবেশপথের 

উপরে 'মিচুরিন লোননের এই কথাগুলোকে উৎকীর্ণ করোছলেন। 
ঠববর্তনের দ্ন্বমূলক বস্তুবাদী ধারণা থেকে 'মচুরন শিক্ষা 

দিলেন যে, সমস্ত জীবের উপাত্ত হয়েছে জড় পদার্থ থেকে, অর্থাং 
খাদ্য ও পারিপাঁর্খক অবস্থা থেকে। সবাঁকছ বদলে যায়, নিজেকে 
উন্নত করে, জীবনের অবস্থার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী নতুন নতুন রুপ 
নেয়। 

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জনবসত্তাকে মিছ্লারন বস্তুবাদী দ্বন্বতত্বের দৃষ্টিকোণ 
থেকে, অর্থাং উৎপাত, পাঁরবর্তন ও বিকাশের চিরন্তন প্রবাহের দক 

থেকে ডীন্তদ ও জন্তুর নব নব জাত সৃষ্টির যে প্রাক্রুয়া চলেছে তার 
দৃম্টকোণ থেকে দেখতেন। “আমার ষাট বছরের কাজের ফলাফল" নামক 
গ্রন্থের ভূমিকায় মিচুরিন এঙ্গেলস-এর 'লৃডউইগ ফয়ারবাখ এবং জানি 
গচরায়ত দর্শনের সমাপ্ত থেকে এই প্রজ্ঞাদনপ্ত 'নিম্নালাখত সত্রট 
উদ্ধত করেছেন: 

“্বন্ৰবাদের কাছে কোন কিছুই পবিন্র, পরম বা চূড়ান্ত নয়। 
দ্বন্বববাদ প্রাতাঁট বস্তু ও গ্রাতাঁট বিষয়ের ক্ষণস্থায়ত্ব প্রকাশ করে। উৎপান্ত 
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ও অবল্ীপ্তর চিরন্তন প্রান্রিয়া এবং নাঁচু স্তর থেকে উচ্চু স্তরে নিরবসান 
উন্নাতর এক ধারা ছাড়া আর কোন কিছুই এর কাছে স্থায়ী নয়।, 

মচুরনের অসংখ্য গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের ভিতর প্রমাণিত 
হয়েছে এঙ্গেলসের এই সূত্রটি । ১৯২৭ সালে লেখা তাঁর 'ফল গ্রাছের 

জাতগুলির উন্নাতিকল্পে পরীক্ষা-ীনরীক্ষা নামক প্রবন্ধের প্রথম লাইনের 
কথাগুলো হল প্রকৃতির সবাক বিরামহণীনভাবে বিবর্তনের পথে 
এগিয়ে চলছে, প্রাতিমূহূর্তে বদলে যাচ্ছে সবাঁকছ?। কাল যা ছিল আজ 
বা আগামীকাল তার যথাযথ পুনরাবাত্ত আর সম্ভব নয়। 

প্রকীতির সব রাজ্যেই সমমান্রায় এই অলংঘ্য নিয়মাট আত্মপ্রকাশ 
করে।, 

জড় পদার্থ থেকে প্রথম যে সরলতম জীবসত্তার আবিভবি ঘটোছল 
তা থেকে শুরু করে, কোট বছরের এঁতিহাঁসক 'বকাশের যে 
ধারা চলে এসেছে তাই দয়ে মিচুরিন বর্তমান গাছপালা ও পশুর 
বিপুল বৌচন্যের ব্যাখ্যা করলেন। 

সজীব প্রকীতির বহীবধ রূপের 'নাক্কুয় অনুধ্যানের মধ্যেই কেবল 
মিচুরন নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন না। মিচুরিন সর্বদাই প্রকৃতির বিকাশ 
ধারায় মানুষের রূপান্তরকারী ভূমিকার অন্বেষণ করতেন এবং তা ঘোষণা 
করতেন। প্রকৃতির উপরে আত্মক্ষমতা 'বস্তারের কাজে মানুষের চিন্তার 
ক্ষুদ্রতম সাফল্যের দানকেও তান সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানাতেন। 

মচুরন ছিলেন জনগণের বৈজ্ঞানক, অসংখ্য সূত্রে তাঁর সংযোগ 
ছিল যৌথ ও রাম্দ্রীর় খামারের গঙ্গে, গবেষণা কেন্দ্র ও যৌথখামারের 
একক পরাক্ষাকারীর সঙ্গে, মাধ্যামক বিদ্যালয়ের ছাত্র, কলেজের ছান্র ও 

তরুণ নিসরগ্গাঁবদদের সঙ্গে। “আরামকেদারার উদ্ভিদ বিজ্ঞানী", 'নকল- 
নবীশ' ও “সংকলক' প্রভাতিরা পধাথপত্রের সঙ্গে যতটা সধাশ্লষ্ট ছিলেন 

সজীব প্রকৃতির সঙ্গে ততটা ছিলেন না, তাই মচু'রন তাঁদের প্রাত রুষ্ট 
ছিলেন। সোভিয়েত রান্ট্রের প্রথম দিনগুলি থেকেই মিচুরিন তাঁর 
নাসারীর কাজকর্মকে ব্যবহারিক আভজ্ঞতার কাজে লাগিয়োছলেন। 

জাববিজ্ঞানণী চারা-উৎপাদনকারখ, উী্তিদ-পালক কাঁষাঁবদ, পশ্াবদ 
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এবং সমাজবাদী কীষর প্রাতটি অগ্রগামী কমাঁকে মিচ্ুরন এগিয়ে 
নিয়ে গিয়োছলেন ডীন্তদ ও জীব প্রকৃতির সচেতন ও পাঁরকম্পিত 

পাঁরবর্তন সাধনের কাজে, নতুন নতুন বহ্ ফলনশীল ও উন্নত জাতের 
কাঁষ উদ্ভিদ আর নতুন আঁধক উৎপাদনক্ষম গৃহপালিত পশু সৃষ্টির 
কাজে। 

পশু ও উদ্ভিদ বংশগতি ধারে ধীরে বহু শতাব্দী ও হাজার হাজার 
বছর ধরে পাঁরবার্তত হয়। এই রূপান্তর লক্ষ্য করে মানুষ স্মরণাতীতকাল 
থেকে তার অর্থনৌতিক স্বার্থ ও প্রয়োজন মত বাঁজের জন্য শ্রেষ্ঠ 
গাছ ও প্রজননের জন্য উত্তম উৎপাদনক্ষম পশু বাছাই করে এসেছে। 

কেবলমান্র এই ভাবেই নিজের অর্থনোতিক প্রয়োজনের সঙ্গে তাল 
রেখে, জীবনের অবস্থার সঙ্গে সবচেয়ে খাপ খাইয়ে নিয়ে মানুষ উন্তিদ 
ও পশুর কৃত্রিম নবাচনের সাহায্যে আধুনিক সমস্ত পাঁরশনীলিত জাতের 

কৃষজাত ডীন্ডদ ও গৃহপাঁলত পশুর উৎপাদনক্ষম বংশ প্রবর্তন করেছে 
ধীরে ধীরে। 

অবশ্য, সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে নিখুত উীন্ডিদ ও পশু নিবচিনের 
এই পদ্ধাত ছিল আত মল্থর ও ভ্রটপূর্ণ। মানুষের ক্রমবর্ধমান 
প্রয়োজনের সঙ্গে তা তাল রাখতে পারোনি। সুতরাং বংশগাঁতি পারবর্তনের 
্ানরিয়া ত্বরান্বিত করার "চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই দেখা 'দল। মানুষ চাইল 
উত্তদ ও পশুর মধ্যে বাঁঞ্চত গুণ ও চীরন্রগুীলর সত্বর আবিভবি ঘটুক। 

ফল ও বেরী গাছের উন্নাতি সাধনের মহৎ চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে 
মিচারন জাবাবদ্যার প্রধান সমস্যার সমাধান করলেন, অর্থাৎ 
পাঁরবর্তনশীলতাকে (58118011115) নিয়ন্তিত করা ও আভিব্যাক্তর 
প্রাকরিয়াকে সুনার্দষ্উ পথে চালনা করার সমস্যা । এইভাবে ডারউইনতত্বকে 
তিনি একটি সৃজনশখল বিজ্ঞানে পারণত করলেন। 

মেন্ডেল_ ও মগনিপুল্থন্রা [ববর্তনুকে স্বীকার করতেন না। এ+দের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মিচুরিন বললেন, 'আমরা এমন এক যুগে 

টিক 

বাস করাছ বখন প্রকৃতি প্রত নয়ত নতুন ধরনের জীবসত্তার সৃষ্ট 
করছে, কিনতু খর্ব দুটির জন্য আমরা তা দেখভে দাই লী 
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যে সময়ে ভাইসমানপল্থন অধ্যাপকরা 'তীমারয়াজেভ কীঁষ ইনীস্টাটিউটে 
(বর্তমান মস্কো তিমিরিয়াজেভ কীষ আকাদামী) প্রভূত্ব করাছলেন, 
সে সময় সেখানকার ছাত্রদের মধ্যে তাঁর একদল অনুগামীকে 
মরন সমর্থন করোছলেন। তাঁরা এই সমস্ত প্রাতীক্রিয়াশখল ভাববাদী 
প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাছিলেন। ১৯৩৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরে 
প্রোরত তামারয়াজেভ্কা'* ও তিমারয়াজেভ পন্থীদের প্রাত.শ.ভেচ্ছায় 
মচুরিন িখোছলেন, ' শতামরিয়াজেভ্কা” ক. আ. 'তামারয়াজেভের 
আবস্মরণীয় নাম বহন করে। সমাজতাল্লুক কষ কাজের জন্য সাফলোর 

সঙ্গে দক্ষ বিশেষজ্ঞ শাক্ষিত করার কাজে “তা মীরয়াজেভকা”র প্রচারমূলক 
ও সাংগঠাঁনক কাজে 'রাট গুরৃত্ব আরোপ কাঁর। সেই জন্যই 
তিমারয়াজেভ 1শক্ষায়তনের চৌহাদ্দির ভিতরে দৃঢ়চেতা ও অটল ছান্রের 
দল রয়েছেন, আমার অনুগামীরা রয়েছেন বলে আম আমার আন্তারক 
আনন্দ জানাচ্ছ।, 

[তামারয়াজেভ শিক্ষায়তনের ছাত্রদের তানি মেহনতাী মানুষের 
প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশে উঁন্ভদের প্রকাতি পাঁরবর্তন করতে আহবান 

জানালেন। মিচুরিন তাঁর 'শুভেচ্ছায়' লিখলেন, 'উদ্ভিদ প্রজাতি কিছু একটা 
পূর্বানার্ঘঘ্ট বা অপাঁরবর্তনীয় _. আঁধাবদরা (77618011510181) 
চিরকাল এই যে শিক্ষা 'দয়েছেন, রক্ষণশীল ব্যাক্তরা বিজ্ঞানে কৌলনন্যের 
প্রাতানাধ হসেবে এখন পর্যন্ত এই যে কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন 
তা ঠিক নয়। “সব কিছুই প্রবহমান, সব কিছুই পাঁরধর্ত মান,” এই 
সূত্র অনুযায়ী প্রজাতরও পরিবর্তন ঘটেছে। এবং যেহেতু আমাদের 
দাঁয়ত্ব শুধু একে ব্যাখ্যা করাই নয়, পাঁথবীকে রূপান্তীরত করা, তাই 
সবার প্রথমে মেহনতাঁ জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী উদ্ভিদের গুণাবলনীকে 
আমরা পাঁরবার্তত করব?” 

বৈজ্ঞানকদের প্রতি এবং কৃঁষি উদ্ভিদ নবচিনের কাজে নিযুক্ত 
প্রয়োগকমরঁদের প্রাত তাঁর ভাষণে মিচুরিন বারবার এই কথা বলেছেন। 

* তিগিরিয়াজেভ কৃষি আকাদামীর ছান্রদের দ্বারা প্রকাশিত খবরের কাগজ । 
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১৯২৫ সালের ২৫শে অক্টোবর তাঁর সপ্তাতিতম জন্মদিনে এবং 
বৈজ্ঞানক কাজের পণ্টাশৎ বার্ষধক উৎসবে 'মছারন তাঁর সৃজনশশল 
কাজকর্ম পরলোচনা করে 'রুশ ফলোৎপাদকদের উদ্দেশ্যে, প্রবন্ধে 
বলোছলেন, "মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে প্রাঁতাঁট প্রাণী ও উীন্তিদের ক্ষেত্রে 
দুততর পাঁরবর্তন ও সবোঁপার মানযষের আকাধাক্ষত দিকে তাদের 

রূপান্তর ঘটান সম্ভব হয়েছে।, 

জীবসত্তা ও পাঁরবেশের এঁক্য 

প্রাণী ও উত্তদের জীবসত্তার আকাংক্ষিত পাঁরবর্তনের আবিভবি 
ঘটাতে হলে, সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন হল পাঁরবর্তনের কারণগুলো খঃজে 

বের করা। প্রশন উঠবে: পাঁরবর্তনশীলতার (ড৪118)11115) আসল 
কারণটা কোথায় 2 “'আঁবনশ্বর ও “অপাঁরব্তনীয়' বংশগাঁততত্বের সঙ্গে 
শৃংখালত ভাইসমানপন্থীরা (মেণ্ডেল ও মগ্গনিপল্খী) জীবসত্তার (01- 
£৪11511) সৃন্টিতে পাঁরবেশের সন্রিয় ভূমিকার কথা অস্বীকার করে 
থাকেন। জাবাবদ্যার এই মূল সমস্যার সমাধান করতে অপারগ 
হয়ে তাঁরা পারবর্তনশীলতার ঘটনাকেও রহস্যজনক ব্যাপার বলে 
থাকেন। 

জীবের পারবর্তনশীলতার কারণ সম্পর্কে প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর 

দিয়ে গেছেন 'ফ্রডূরক এঙ্গেল্স। প্রকৃতির দ্বন্ববাদে' তিনি বলেন, 

'জনীবন হল প্রোটিন দেহের আস্তত্বের ধরন, তার মূল কথা হল বাইরের 
প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত বিপাকশীয় (16191011) আদান 

প্রদান..." 

প্রজাতির উত্তব' নামে ডারউইনের মূল গ্রল্থ থেকে এই অর্থ দাঁড়ায় 

যে জীবনাবস্থার পাঁরবর্তন ঘটলে নতুন অবস্থার প্রভাবে সমস্ত জৈব 

রুপেই অল্প কয়েক পুরুষের ভিতর প্রভূত পাঁরবর্তন দেখা দেয়। 

হাকৃসূঁলির কাছে লেখা এক চাঁঠতে ডারউইন পাঁরভ্কার বলোছলেন, 
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"বাইরের অবস্থা যাঁদ কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব সাঁন্টই না করবে তবে 
প্রত্যেকটি জীবের পাঁরবর্তন ঘটাচ্ছে কোন শয়তান ?'* 

.প্রীতাট পরিবর্তন যৌন প্রজননের সঙ্গে সম্পাকত' এই ভীকস্তুকে 
ডারউইন সুস্পম্ট ভুল বলে মনে করতেন। 'ডীস্ভদের হঠাং 'ডাভয়েশনের' 
অসংখ্য তথ্য দিয়ে ?তাঁন এই ঘটনাকে প্রমাণ করেছিলেন। নতুন চেহারার 
একাঁট কুশড়র হঠাং যে আবিভবি (পাঁরবার্তত বংশগাঁত সহ), তথাকাঁথত 
ভাষায় বলা হয় খেয়ালী বিচ্যতি (স্পোর্ট 'ডাভিয়েশন), তা গাছের 
অন্যান্য কুশড় থেকে তাকে সম্পর্ণে ভিন্ন করে তোলে, এবং এই নতুন 
বোশিম্ট্য তার বংশগাঁতিতেও বতাঁতে পারে। 

এই ধরনের হঠাৎ ডিভিয়েশনে প্রকৃতির উল্লম্ফনী চাঁরন্র সম্পকে 
একটি উজ্জ্বল দণ্টান্ত পাওয়া যায় ৬০০ গ্রাম ওজনের মিচ্বারন জাতের 
আন্তনভকা আপেলে। এই জাতের উদ্ভব হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সের 
আন্তনভকা মাগলেভস্কায়া বেলায়া গাছে পাঁরবার্তত বংশগত সহ 

একজোড়া মোটা জমজ শাখাও্কুরের (পরস্পর বাঁধা ছোট দুটো শাখা 
রূপে) আবিভাবে। 

এই যুগল শাখাত্কুর থেকে কুশড়র কলম সাধারণ স্বভাবজ (/110- 
1118) আপেল গাছে লাগিয়ে মিচুরিন এক নতুন ধরনের আপেল গাছ 
তৈরী করলেন। এর ফল খুব বড়, প্রায় ৬০০ গ্রাম ওজনের, আর 

আন্তনভকা মাঁগলেভস্কায়া বেলায়া থেকে একেবারে ভিন্ন জাতের। 

যাঁদও ডারউইন উন্তিদ দেহে বংশগাতির পাঁরবর্তনের কথা উল্লেখ করে 
গেছেন, কিন্তু এই পাঁরিবর্তনের কারণ 'নিয়ে 1তান প্রায় িছুই বলেনাঁন। 

বংশগাঁতর পাঁরবর্তনশণীলতা নিয়ন্ণের সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন এসে 

পড়ল মিচুরিনের উপর। বহু; বছর ধরে সঙ্গম সাপেক্ষ স্বপ্রজাতিক 
(11708506010) ও আন্তপ্রজাতিক (17661910111) এবং সঙ্গম 

নিরপেক্ষ সঙ্কর উৎপাদনের কাজে ও বহ্বর্ষজীবাঁ ফল গাছের সঙ্করকে 

[112 17116591710 [,011815 01 017291165 10011, ৬০1. 11. 710110 1501- 
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পারবর্তনশীলতার কারণ নির্ণয়ের একটা সুদৃঢ় তা-ৰক 'ভীত্তই তৈরণ 

করলেন না, অর্থনোৌতক দিক থেকে মূল্যবান কাঁষজাত উীন্ভিদ উৎপাদনের 
জন্য পারবর্তনশীলতাকে নিয়ান্মিত করার বাস্তব পথ্থানদেশ করলেন। 

মচরন বললেন, 'জীবন হল প্রাতটি প্রাণময় জীবসত্তার বরামহাঁন 
অগ্রগাতি; সে জীবসত্তার আধার ও আধেয়ে পারবর্তনের মধ্য 'দয়ে তা 
প্রকাঁশত হয় এবং সদাপরিবর্তনশশীল পাঁরবেশের উপর তা নির্ভর করে।' 

পাঁরবর্তনশীলতার কারণ নিধারক হাজার হাজার তথ্যের 'ভাত্তিতে 
মিচ্ুরন এ ঘটনার দ্বন্্মূলক ব্যাখ্যা দিলেন এইভাবে: .... প্রাতাট 

জীবরূপের সব রকমের জীবসন্তার আয়ুন্কাল নির্ভর করে দুটি 
1জনিষের উপর। তার দেহ গঠনের উপর আর সমপাঁরমাণে সেই পাঁর- 

বেশের উপর, যার ভেতরে সে বেড়ে উঠেছে। যেহেতু এই অবস্থা মল্থর 
ও বিরামহীনভাবে পরিবার্তত হতে হতে আর প্রাণের অনুকূল থাকে 
না, তাই প্রাতাট জীবরূপ নিজের আস্তত্ব বজায় রাখার জন্য পারবেশের 
সঙ্গে মাঁনয়ে নিয়ে দেহের গঠনকে পাঁরবার্তত করতে বাধ্য হয় ... এইভাবে 
পৃথবীর আদম যুগের বহ প্রজাতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আবার 
যেগুলো টিকে আছে তারাও এত পাঁরবার্তত হয়েছে যে তাদের ভিতর 
পুরনো চেহারাকে চিনে বার করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।” 'প্রজনন বিদ্যার 
বর্তমান সাফল্য সম্পর্কে বচার ও পবাঁলোচনা'য় মিচুরিন নিম্নালাঁখত 

সূত্র উপস্থাপিত করেছেন: 

'জীবসত্তার প্রাতাঁট দেহ-যন্ত্, প্রাতিটি চাঁরন্র, প্রত্যেকাঁট প্রত্ঙ্গ, 

প্রত্যেকাট আভ্যন্তরীণ বা বাঁহ্ক অংশ পরিবেশের দ্বারা নিয়ান্ত। 
একটি উদ্ভিদের গঠন কেন তারই মতো এর কারণ এর ভিতরের প্রাতিটি 

সূক্ষ্ম অংশই একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে চলেছে। সে কাজ তার 
বিশেষ পরিবেশে প্রয়োজনীয় এবং সেই পাঁরবেশেই সম্ভব। এই অবস্থার 
যাঁদ পাঁরবর্তন হয় তবে এই কাজ অসস্ভব ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে এবং 
যে দেহ-যল্ত্র এ কাজগ্ীল সম্পন্ন করছে তা ধারে ধারে শাকিয়ে যাবে।' 

মিচুরিনের সাধারণ জাঁবাবিদ্যা তত্তবের বিকাশের ইতিবৃত্ত হল চিন্তার 

জড়ত্ব ও অচলতার বিরুদ্ধে, রক্ষণশীলতা ও বাঁধগতের বিরুদ্ধে এবং 
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জাবাবদাঁয় প্রাতীক্রয়াশীল, টনারির বারের তলা 
প্রব্ল সংগ্রামের ইাতিহাস। 
সাদা টীনা টিজার নুনান্র নী 

প্রাতীক্রিয়াশশীল ও ভাববাদী প্রবণতার অনুগামীদের মধ্যে বিরোধের প্রধান 
নীতিগত বিষয় কী কীঃ ১৯৪৮ সালে ৩১শে জুলাই থেকে ৭ই 
আগস্ট পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের লোনিন কঁষিবিজ্ঞান. আকাদামীর 
আঁধবেশনে 'জাবাবিদ্যার অবস্থা সম্পকে” তাঁর রিপোর্টে আকাদোমাঁশয়ান 
লিসেত্কো দেখান যে, এই “তীব্র মতাবরোধ জাবাবজ্ঞানীদের দুটি 
'শাঁবরে ভাগ করেছে। এই দুই শাবরের একান্থাপন অসন্তব। এ বিতর 
জেগেছে সেই পুরোনো প্রশ্ন নিয়েই: জাঁবিত কালে উদ্ভিদ ও প্রাণখীর 
জাবসত্তা যে সমস্ত চাঁরত্র ও গ;ণাবলশী আহরণ করে, তা কি উত্তরাধিকার- 
ক্রমে সঞ্চারত হওয়া সম্ভব? ভাষান্তরে, উীত্ভিদ ও প্রাণীর জীবপ্রকীতির 

গুণগত পাঁরবর্তন ক জীবদেহ ও জাবসত্তার উপরে প্রভাবসৃ্টিকারী 
জীবন-পাঁরবেশের প্রকীতির উপর নর্ভর করে 2 

এই নির্ভরতা যে সাঁত্য তা 'মচ্ীরনের বস্তুবাদী ও দ্বন্বমূলক শিক্ষা 
তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছে। 

মেন্ডেল ও মগ্গানের মূলত ভাববাদী ও আঁধাবদ্যক (1008111951- 
০81) শিক্ষা এই নিভভরতার আস্তত্বকে বনা যাঁক্ততে অস্বীকার করে।' 

ডারউইন আঁবজ্কৃত এবং মিচুরন, উইলিয়ামূস ও 'লিসেঙ্কো কর্তৃক 
সক্রিয়ভাবে সম্প্রসারিত জাবসন্তা ও পরিবেশের মধ্যে এক্যের এই তন্তই 
একমাত্র নির্ভুল বস্তুবাদী শিক্ষা। এই শিক্ষা প্রমাণ করে যে, উদ, 

প্রাণ, জীবাণু প্রভৃতি সমস্ত জীবসন্তাই এীতহাঁসক বিকাশের প্রনিন্মায় 

জড়পদার্থ থেকে উদ্ভৃত। 
জীবসন্তা আবেষ্টনীর সাথে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত এই দৃস্টিভঙ্গী 

থেকে মিচরন সও্কর উদ্ভিদ সৃম্টি ও তাদের 'বকাশের বাভনন স্তরে 
পারবেশের প্রভাব সম্পর্কে এক বিশেষ গুরত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানক 

পূর্বসর্ত (১০31%1916) গড়ে তুললেন। উীন্ডিদ দেহের প্রকীত স্ীনার্দন্ট 
পথে পাঁরবর্তন করার প্রয়োজনে পাঁরিপাঁশ্খক অবস্থা 'নিয়ল্মণের এক 
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সুসম্বদ্ধ বস্তুবাদী ক্ষার সৃম্টি করলেন। জীবদেহ ও পাঁরবেশের 
যোগসূত্র সম্পর্কে ভাইসমান ও মগনিপল্ধীদের এক সম্পূর্ণ আলাদা, 
প্রাতক্রিয়াশীল, ভাববাদী মত 'ছিল। জার্মান প্রাণশীবজ্ঞানী আগস্ট 

যে বাঁজ-প্রটোপ্লাজমের (£৫117-015511) কোষকেন্দ্রের মধ্যে একটি 
বংশধারাবাহা বন্তুবশেষের আস্তত্ব আছে। 

তান লিখলেন, “.. কোনো প্রজাতির বাঁজ-প্রটোপ্লাজূম নতুন করে 
কখনই জল্মায় না। বাীঁজ-প্রটোপ্লাজমের শুধু বিরামহীনভাবে ও বংশানু- 
ক্রমে বৃদ্ধি এবং সংখ্যাধক্য ঘটে ... কেবলমান্র বংশবাদ্ধর দিক থেকে 
লক্ষ্য করলে, বাঁজকোষই সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ উপাদান, কারণ 
তারাই প্রজাঁতিকে সংরক্ষণ করে। অন্যাদকে দেহটা প্রকৃতপক্ষে সেই 
বীঁজকোষের লালনক্ষেত্রে পর্যবাঁসত থাকে মান্। এই লালনক্ষেত্রের 
মধ্যে তাদের উতন্তব হয়, অনুকূল অবস্থায় তারা পুষ্টি গ্রহণ করে, সংখ্যায় 
বৃদ্ধ পায় এবং পাঁরণত হয়।, 

ভাইসমানের উীক্তর এই অর্থ দাঁড়ায় যে, এই 'বংশধারাবাহী বস্তু 
বিশেষ হল একটি আলাদা জগৎ। এই জগং যেন জীবদেহ, তার পাঁরবেশ, 
এবং জীবনের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ _ বীঁজ-প্রটোপ্লাজ্ম 
একদা আবভাঁবের পর বংশানুক্রমে বয়ে চলে এবং অমর হয়ে থাকে। 
অন্যাদদকে জীবদেহ যেহেতু বীজকোষের লালনক্ষেত্র মান্ন, সৃতরাং কাজ 
শেষ হলেই সে লালনক্ষেত্রের মৃত্যু ঘটে। 

সুতরাং ভাইসমানের তত্ব অন্যায়ী প্রত্যেক বহুকোষী প্রাণী বা 

উান্তদের দেহ হল এক ষুগ্মসত্তা, তাতে নশ্বর ও আবিনশ্বর। এই দুই 
প্রকার 'বাভল্ন কোষ বর্তমান। 

ভাইসমানের এই কজ্পনায় ভাববাদীদের সামাজিক চারন্র সম্পূর্ণ 
প্রাতিফলিত হয়েছে। তাদের বিশ্বদর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত অতীল্দ্রয়বাদকে 
তাঁরা পাঁরহার করতে পারেন না, বা জীবিত বস্তুর স্বগাঁয় উৎসের 
উপাখ্যানকে পনঃপ্রাতষ্ঠার চেষ্টা থেকে বিরত হতে পারেন না। বস্তুবাদ 
এই উপাখ্যানকে ধৃলিসাং করে 'দয়েছে। 
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সমস্ত জীবকে অবিনশ্বর ও নশ্বর এই দুই ভাগে ভাগ করে ভাইসমান 
বস্তুবাদের বিরদ্ধে সংগ্রামে ধর্মকে একটা 'বৈজ্ঞানক' অস্ত্র জোগাবার 
চেষ্টা করেন। যেহেতু জনন কোষের কেন্দ্রীয় প্লাজুম আবনশ্বর, সূতরাং 
ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় ষে ভগবানই একে সুষ্ট করেছেন। যেহেতু এটা 
একটা এশ্বারক সৃষ্টি সূতরাং প্রটোপ্লাজম অপাঁরবর্তনশয়, এবং জশীব- 
দেহের সমস্ত ভবিষ্যৎ গুণাবলী আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে। সূতরাং 
জীঁবদেহ জাঁবিতকালে যে সমস্ত নতুন চাঁরন্র আহরণ করে থাকে তা 
বংশন্রমে সন্টারণযোগ্য নয়। কারণ তারা তো আগে থেকেই 'বংশধারা- 

বাহা বস্তুর" ভিতর "নাট হয়ে ছিল না। জীবের নশ্বর দেহের মৃত্যু ঘটবে, 
কিন্তু আবনশ্বর বংশগাঁত টি*কে থাকবে। তাহলে বাঁজ উৎপাদনের 
ব্যাপারে উন্নত কাঁষ জীবাবদ্যার কী প্রয়োজন; ভালো বংশের গবাঁদ 
পশুকে নিখংতভাবে খাইয়ে দাইয়ে বা প্রতিপালন করেই বা কী লাভ? 
জীবন যে ধরনের অবস্থা-পাঁরবর্তনের মধ্য দিয়েই চলুক না কেন, 
জীবসত্তার মূল বংশগুণের তো আর বদল হচ্ছে না, অর্থাৎ বংশগাঁত 
সমৃদ্ধতর বা দারদ্ুতর হচ্ছে না। 

ফলত, ভাইসমানের 'আঁভব্যাক্তবাদ' প্রচুর ও স্থায়ী ফসলের 
সংগ্রামে ও গৃহপালিত পশুর উৎপাদন বাড়াবার কাজে প্রয়োগকমাঁদের 
নিরস্ত্র করে তোলে। 

এবং অন্যান্য মিচুরিনপল্থীদের বক্তৃতায় ভাইসমান মগনিবাদের তত্বগত 

অসঙ্গতি, ব্যবহাঁরক বন্ধ্যাত্ব এবং প্রাতিক্রিয়াশীল চরিত্র পরিষ্কার হয়ে 

উঠোঁছিল। 
ণমচুরিনের সাধারণ জাবাবদ্যা বহন তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, 

ভাইসমান ও মগনিপল্থীরা যা বলেন, উত্ভিদ বা প্রাণদেহে সে রকম 

কোনো ণবশেষ ধরনের, “আঁবনশ্বর, বা 'বংশধারাবাহণী অপাঁরবর্তনীয় 

বু নেই, এবং জাবসন্তার ভিতরে তার দেহ নিয়ন্ত্রণকারী বংশগাঁতর 

শবশেষণ যল্লেরও_ কোন আস্তত্ব নেই। 
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উন্তিদই হোক আর প্রাণীই হোক যে কোন জাবের মধ্যেই এবং 
তার প্রত্যেকাট অংশেই বংশগাঁত একাঁট অন্তার্নীহত ধর্ম। এই ধর্ম 
প্রাতাট প্রজাতির ক্রমাবকাশের সমগ্র পূর্বতন ইতিহাস দ্বারা শনা্দস্ট। 
ত. দ. লিসেঙ্কো বলেন, পনজের অন্মরূপ সত্তাস্ষ্টি হল প্রত্যেক 
জশবদেছের সাধারণ চাঁরত্র বৌশিল্টয?। 

বংশগাঁতি সম্পর্কে ই. ভ. মিচারন ও ত. দ. লিসেঙ্কোর মতবাদের 
1ভান্ত হল বস্তুবাদী ছ্ন্বাদ। তা আঁবসম্বাঁদতভাবে প্রমাণ করেছে যে 
প্রতিটি জাীবসত্তার বিকাশের জন্য একাঁট বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন, 
এবং প্রত্যেক জীবসত্তারই জীবনের অবস্থা থেকে িবচিনের ক্ষমতা রয়ে 

গেছে।৫এীতিহাঁসক বিকাশের পদ্ধাততে একাঁট জীবদেহ আবেম্টনী 
থেকে অপাঁরহার্যভাবে প্রয়োজনীয় উপাদানগ্ীল 'নরম্তর সংগ্রহ করে, 
এবং এইভাবে তার নিজস্ব, স্বভাবজ চাঁরত্র ও গুণগ্দাীলকে আহরণ করে 
চলে। জীবনের অবস্থা ডীন্ভদ বা প্রাণীদেহের নিজানজ পাঁরণাঁতিকে 

নিধরিণ করে এবং তাদের 'বভিন্ন আকৃতি দান করে। এই আকৃাঁতির 

ভেদই আমরা ডীত্তদ ও জন্তুর 'বাঁভন্ন প্রজাতির ভেতর দেখতে পাই, 
এবং তাদেরই আমরা জাত, বংশ ইত্যাদি নাম দিই।) 

প্রাকীতিক ঘটনাবলীর সামাগ্রক সম্পর্ক হল জৈবপ্রাণ বিকাশের 
ভাঁত্ত। 

পাঁরবেশকে 'মচুরন বলতেন প্রাতপালক বা জননী। প্রকাতিতে আর 
কিছুই নেই, নেই কোন অপার্থিব আস্তত্ব। তিনি যে জীব ও পাঁরবেশের 
একতায় আবশ্বাসী ভাববাদীদের “স্ফীতোদর পশ্ডিতম্মন্য' বলে 

আঁভাহত করেছিলেন তার কারণ ছিল। 'আবেজ্টনী, (স্ফীতোদর 
পশ্ডিতম্মনাদের নামে উৎসগণৃকৃত) নামে তাঁর সমালোচনামূলক লেখায় 

মচুরিন লিখেছিলেন, 'উন্তিদ-জগতের নিয়মকানুন সম্পর্কে নিজেকে 
আভিজ্ঞ মনে করে এমন কিছু লোক দেখতে পাচ্ছি, নতুন আকাতি ও 

বাতুলসূলভ সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁদের আভযোগ, এটা এখনও 
বৈজ্ঞানকভাবে প্রমাঁণত হয়ান। 
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...এই সমস্ত পশ্ডিতদের কথা চিন্তা করলে বোঝা কাঠন কোনটা 

বোশ আশ্চর্যের __ তাদের অসাধারণ খর্ব দৃষ্টি, নাক তাদের স্থল 
অজ্ঞতা ও অর্থহীন বিশ্বদর্শন। 

সর্বপ্রথম, কৌতূহলের বিষয় হল. তাঁরা কি সাঁত্য সাত্যই বিশ্বাস 

করেন যে তিন লক্ষ 'বাভন্ন ধরনের উদ্ভিদের প্রত্যেকাটই (আবেষ্টনশর 
সমস্ত প্রভাব বাদ 'দয়ে) কেবল, পুর্বপহুরুষের চারত্রাবলীর_ বংশ্ান.ক্লীমক 
সণ্চারণের ফলে উত্ভৃত £... কেন না, এই ধরনের 'সদ্ধান্ত সবৃিশে অবাস্তব। 
প্রকৃতপক্ষে, এ কথা ধরে নেওয়া চলে না যে, বর্তমানের সমগ্র উীন্ডদ 

জগৎ প্রথম কয়েকট উ্তিদ জীবসন্তা থেকে কোটি কোট বছরের অসবর্ণ 
গভধানের ফলে উদ্ভূত, পরিবেশের যে অবস্থা বিগত শতসহম্ম বছর 
ধরে বহু বার বিপুল পাঁরমাণে পাঁরবার্তত হয়েছে তার কোনো প্রভাবই 
তাতে পড়োনি।' 

সঙ্কর উৎপাদনের জন্য জনক রূপ মনোনয়নের কাজে, এবং তা 

থেকে পাওয়া সঙ্করগ্ীলকে স্বানাঁদস্ট পথে প্রভাবিত করে পাঁরবর্তন 
ঘটানর ব্যাপারে বস্তুবাদী ও ছন্দবাদী হিসেবে মিচারন সব সময় উত্তিদ 
ও তার উপর পাঁরবেশের প্রভাবের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে কাজ 
শুরু করতেন। 

বিকাশের এই 'িয়মচালত পদ্ধাতর কঠোর ও নির্ভ্ল বিচারের 
ফলেই মিচারনের পক্ষে বিরাট সংখ্যায় নতুন ও অর্থনৌতকভাবে 
মূলাবান ফল ও বেরা, শাকসব্জী, শিল্প ও অলঙ্করণের উীন্তভদ তৈরী 

করা এবং জীবাঁবদ্যায় তার বৈপ্লাবক পথের বিস্তার ঘটান সম্ভব হয়োছল। 

সঙ্কর উৎপাদনের শিক্ষা 

মেন্ডেল মর্গনের সঙ্কর উৎপাদনতত্ত্ব অস্তিত্বহীন 'বংশধারাবাহ? 

বন্তাবশেষের' সঙ্গে শৃংখালত। এই বস্তুবিশেষের আস্তত্ব আবার 'গণ'এর 
(2906) ভেতর রয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। প্রকৃতির ভেতর এই 
'গণ'এরও (£€7০) কোনো আবস্তত্বই নেই। এই তত্ব সঙ্কর উৎপাদনের 
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সমস্ত প্রণালীকে দৈব ঘটনার দৃম্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করে থাকে। 
মেণ্ডেল মগনিপল্থীদের মতে প্রজনক দম্পাত মনোনয়নের ব্যাপারটা হল 

1ভাঁত্ততে না হয়ে, যৌন কোষের হঠাৎ 'মলনের ফলে তা ঘটে থাকে, 
এবং সঞ্কর জীবসত্তার বিকাশের নিয়ন্্ণ অসন্ভব। 

মেণ্ডেল ও মগনিপন্থীরা “সঙ্কর উৎপাদনকে' নতুন জাত সৃষ্টি 
করা নয়, প্রচলিত জাতগ্লিকে নানাভাবে মেশাবার একটি উপায় বলে 
মনে করে থাকেন। “সঙ্কর উৎপাদনের বিষয়াটকে তাঁরা দুটি অসবর্ণ 
প্রজনক যুগলের গুণ ও চারন্রের যাল্লক সাম্মলনে তৃতীয় একটি 
রূপের উংপাত্তর পায়ে নাময়ে আনেন। কোন প্রমাণ না 'দয়েই তাঁরা 
দাঁব করে থাকেন যে, সঙ্কর জাতের সন্তান-সন্তাতিকে কেবল তাদের 

জন্মদাতাদের চরিন্রাবলী অনুসারেই আলাদা করে ফেলা যায়। 
মেন্ডেল মর্গনি প্রজনন তত্তের এই নিষ্প্রাণ পদ্ধাতর বক্তব্য হল যে 

বনু একটা বৃত্তাকারপথে ঘুরে আসছে, এবং প্রকীতির মধ্যে আভব্যাক্তর, 
কোন আস্তত্ব নেই। বলতে গেলে বিকাশ সম্পকে এই ভাববাদী ধারণার 
জন্যই মেশ্ডেল মগ্নিপন্থীরা বিশ্বাস করতেন যে পাঁরবর্তনশীলতার 
(৮8118011115) ঘটনাটা অজ্দেয় ও গূহ্য, তা জানবার উপায় নেই এবং 
এ ব্যাপারের উপরে মানুষের কোন হাত নেই। অপরপক্ষে সঙ্কর 
উৎপাদন সম্পর্কে মিচুরিনের মতবাদ হল প্রত্যক্ষভাবে রূপগঠন পদ্ধাত 
জানা ও সেই পদ্ধাতর 'নয়ল্লণ শেখা । 

এই শিক্ষা প্রচুর ফলনশীল ও উন্নত ধরনের নতুন কাঁষজাত উদ্ভিদের 
চারা উৎপাদনের বস্তুবাদী পদ্ধাতর দিকে জীবাঁবজ্ঞানী চারা উৎপাদকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। 

নতুন রূপের (জাতের) আবাদযোগ্য উদ্ভিদ উৎপাদনের 'তনাট প্রধান 
পদ্ধাত আছে। 

প্রথম পদ্ধতি হল বিস্তুতভাবে বীজ বপন এবং অর্থনৌতক মূল্য 
অনুসারে সবোঁৎিকৃষ্ট চারা 'নিবাচন। তাঁর কাজের প্রার্থামক স্তরে মিচুরিন 
এই পদ্ধাতকে ফল ও বেরার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করোছিলেন তবুও এ 
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উপায়কে তিনি কম নির্ভরযোগ্য এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মূলত গ্রহণের 
অনুপযুক্ত বলে মনে করতেন। যখন কোন না কোন কারণে সঙ্কর 
উৎপাদনের সুযোগ থাকত না সেই সময়েই তান এই উপায় অবলম্বন 
করতেন। 

মিচুরিন বলতেন, 'এই ধরনের চারা উৎপাদনকে চারা উৎপাদনকারীর 
পক্ষে হীনতম কাজ বলে মনে করি, কারণ এক জাতের হাজার “হাজার চারা 
বিশৃংখলভাবে বোনবার পর তা থেকে সবোঁৎকৃষ্ট দু-তিনাট নমূনা 

বেছে নিয়ে বাঁক সবগুলোকে নম্ট করে ফেলা সম্ভব কেবল কাঠ বৃদ্ধ 
পক্ষে। গাছের বাঁজগ্লি যাতে নিজে থেকে প্রাতিকুল আবহাওয়ার 
সঙ্গে মানিয়ে 'নতে পারে তার জন্য মানুষ ক সাহাযা করেছে ?. 

আবহাওয়াসহ করার এই এলোমেলো উপায় সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞাঁনক কেবল 
তাই নয়, এতে করে রাস্ট্রেরে কাজে শীক্ত ও অর্থের বিরাট 
অপচয়ও হয়। 

দ্বিতীয় পদ্ধতিতেও একইভাবে বীজ বুনতে হয়, কিস্তু এক্ষেত্রে 
সঙ্কর উৎপাদন পদ্ধাততে বাঁজ আহরণ করা হয় এবং তারপর কিছুটা 
অর্থনোতিক মূল্য আছে এমন চারা বেছে নেওয়া হয়। যাঁদও এই পদ্ধতি 
প্রথমাট থেকে বোশ কাজের তবু মিচ্লুরন এতে সন্তুষ্ট হনাঁন। 

তিনি খোলাখ্যালই বলতেন, 'যাঁদও "দ্বতীয় পদ্ধাততে উন্নত 
ধরনের নতুন নতুন জাতের শতকরা হার সবচেয়ে বোৌশ, তবু এ পদ্ধতিতে 
সঙ্কর চারার গঠন পাঁরবর্তনের কাজে মানুষের হস্তক্ষেপের সমস্ত 
সম্ভাবনার সদ্ধ্বহার করা যাচ্ছে না।' 

তৃতীয় পদ্ধতিকে মিচুরিন সবচেয়ে কার্যকরী বলে মনে করতেন, 
এতে সঙ্করগুলির বারবার অসবর্ণ মিলন ঘটানো হয়, এবং চারাগ্ুলিকে 
না্দন্ট ?দকে প্রভাঁবত করা হয়। 

মিচুরিন বলতেন, “.. নতুন জাতের ফলগাছ (01161) উৎপাদনের 

কাজে তৃতীয় পদ্ধাতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা উাঁচত; 
এপদ্ধাততে (বদেশী জাত সমেত) পাঁরশীলিত জাতগযুলির সবেত্তিম 

নমূনার সঙ্গে সঙ্করগাঁলর ভ্রুমাগত অসবর্ণ মিলন ঘটানো হয়।' 
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মছ্লুরন বলতেন, তৃতাঁয় পদ্ধাত ব্যবহার করে '...সবচেয়ে সার্থক 
ফল পাওয়া সন্তব, কারণ এই প্রদ্ধাতর প্রায় সমস্ত খটিনাটি ব্যাপার 
মানষের আয়ভ্তাধীন' (মোটা হরফ লেখকের); এবং : “.. এই পদ্ধাতিতে 
আগের থেকেই রচিত এবং বৈজ্ঞানিক 'ভান্ততে প্রাতিম্ঠিত একাঁট কাজের 
সূচী অনুসরণ করা সম্ভব।, 

এখানে চারা উৎপাদনকমর্ট সঙ্ঘর ডীন্ভদের জীবনে এমন অবস্থা 
সৃন্টি করে যার ফলে তার বিকাশকে ইচ্ছে মতন নিয়াল্মত করা যেতে 
পারে, এবং এইভাবে প্রকৃতির কাজে বাদ্ধমানের মতো সুকৌশল 
হস্তক্ষেপ সম্ভব। 

মিচুরিন বলেন, 'এটা খুবই সাঁত্য কথা যে এখানেও সঙ্কর উৎপাদন 
পদ্ধাততে এমন একাঁট জাবসন্তার ভ্রুণ পাওয়া যাবে, যার ধর্ম এখনো 
পর্যন্ত অজানা; কিন্তু একেও উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রাতপালন করে আরও 
উন্নাতির দিকে প্রভাবিত করতে পারা যাবে ।, 

উদ্দেশ্যমূলক প্রাতপালন হল এমন একটা পদ্ধাত যাতে জীবাবিজ্ঞানী 
চারা উৎপাদক বকাশমান সঙ্কর জাবসত্তাঁটর অভ্যন্তরে বিপরীত ধমেরি 
'সংগ্রামকে' ব্যবহার করে তাঁর সৃজনশীল ভুমিকা প্রয়োগ করতে পারেন। 

মিচুরিনের সঙ্কর উৎপাদন তত্বের এই হল মূল কথা। 
হাজার হাজার তথ্যের ফলে তাঁর 'িশ্বাস জন্মোছল যে বিকাশমান 

সঙ্কর উদ্ভিদ সহ প্রকৃতির প্রাতিটি ঘটনার মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ বর্তমান 
এবং প্রাতাট জীবসন্তার ভিতরে বিপরীত ধর্মের এই 'সংগ্রাম'ই বিকাশের 
ধারার সৃষ্টি করছে। এই ব্যাপারে মেণ্ডেলীয় মতবাদের বির্দ্ধে মিচীরন 

দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ৌছলেন। তাঁর, কাজের 'নীতি ও 
পদ্ধাত'তে তানি লিখোছিলেন : '...একই জনক দম্পাঁতির (01092601710075) 
অসবর্ণ মিলনে যে ফল পাওয়া যায় তার কখনও পুনরাবৃত্তি ঘটে না। 
অথাৎ একজোড়া উন্ভদের অসবর্ণ মিলন ঘাঁটয়ে কতকগুলি বিশেষ 
গৃণাঁন্বিত সৎ্কর পাবার পর এ উদ্ভিদ দুটির যতবারই ?মলন ঘটানো 
যাক না কেন আর কখনই এঁ একই গঠনের সঙ্কর পাব না। এমন কি 
অসবর্ণ মিলন থেকে পাওয়া একই ফলের ভিতর যে বীজগ্যাল পাওয়া যায় 
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তাদের চারাগ্লো পর্য্ত প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতের হয়ে থাকে। একথা 
পাঁরজ্কার যে নতুন জাতের জীবসন্তা তৈরী করতে গিয়ে প্রকীতি সীমাহীন 
বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে থাকে এবং কখনই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেয় না।' 

এ একই লেখায় 'মচুরন আবার এই প্রম্নেই ফিরে আসছেন: 
'..একজন প্রজনন কমা যখন একটি নীর্দন্ট জাতের ফলবৃক্ষের ফুলে 
আর এক জাতের পরাগ 1দয়ে গভ্ধান করান তখন সেই একই ফলের 

বীজ থেকে 'বাভন্ন ধরনের চারা পাওয়া যায়। এই চারাতে কেবল তার 
সাক্ষাৎ ও নকটতম জনকের গুণগালই ফুটে ওঠে না, তার পূর্বপুরুষের 
নিকট ও দূরবতর্শ গোষ্ঠীর চাঁরন্রাবলণও প্রকাশ হয়। এই চাঁরন্রাবলশ 
বোৌঁশর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রজনন কমাঁদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে । এর সঙ্গে 
আবার বাইরের প্রভাবে সম্ট পাঁরবর্তন এবং কুপড়র 'বাভল্ল ধরনের 
খেয়াল বিচ্যাতির (স্পোর্ট ডিভিয়েশন) কথাও যোগ করতে হবে। 

প্রশন ওঠে, মেন্ডেলের তত্ব বা কোষকেন্দ্রের (ক্লোমোসোম) ভূমিকা 

বিষয়ক প্রকল্প এক্ষেত্রে কোন কাজে লাগবে 2 কোন সাহায্যে আসতে 
পারে 2' 

শেষ পর্যন্ত, 'ফলোংপাদনে মেণ্ডেল তত্ব প্রযোজ্য নয়' প্রবন্ধে মিচ্রিন 
রেগে বলেছিলেন, 'সব শেষে, যাঁরা কোনো বাছবিচার না করে সবরকমের 
ও সব জাতের জীবদেহে মেণ্ডেল তত্ব প্রয়োগের অকুণ্ঠ সমর্থন করে 

থাকেন, তাঁরা একবার পড়ার ঘর ছেড়ে বৌরয়ে এসে হাতে কলমে কিছু 
কাজ করুন, এলোমেলো ভাবে বেছে নেওয়া দুটি পাঁরশীলিত জাতের 

ফলগাছের, দষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক বরাভঙকা ও আন্তনভ্কা আপেল 
গাছের অসবর্ণ মিলন ঘটান __ তা থেকে পাওয়া বাঁজ থেকে চারা তৈরন 

করে তাঁরা দেখুন ফলটা কাঁ হয়। এই সমস্ত চারাগ্ীলতে কি তাঁরা 
মেন্ডেল তত্ব অনুযায়ী আন্তনভ্কা এবং বরভিজ্কা -- দুই নমুনার 

দিকেই সমপারমাণ বিচ্যুতি (ডিভিয়েশন) দেখতে পাবেন? না, কখনই 
তা পাবেন না। বাঁগচাগুলিতে সাধারণত যে ভাবে গাছ পালন করা 
হয় তাতে সমস্ত চারাগুলিই স্বভাবজ জাতের কক্শি কুনো আপেলে 
পাঁরণত হবে। এই অকাট্য ঘটনা থেকে সমস্ত বাগিচা কমাঁদের দঢ় 
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বিশ্বাস হয়েছে যে পারশীলত ফলগাছের বাঁজ থেকে প্রায় প্রীত ক্ষেত্রেই 
কেবল স্বভাবজ চারাই তৈরা হয়। 

আসলে এ বিশ্বাস সবাঁংশে ভুল, কারণ প্রথমত চারাগ্ালর মধ্যে যে 

পাঁরশীলত গুণ আমরা চাইীছ তা শুধু যে পতি ও মাতৃ উভয় ধরনের 
জনক চারা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গণের (2০10০) সণ্চালনের 
ফলে পাওয়া যেতে পারে ও পাওয়া যায় তাই নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
তা হল বহন্দ্রব্তাঁ আত্মীয় গোষ্ঠী থেকে সণ্টালনের ফল। দ্বিতীয়ত, 
প্রাতাট চারার বাদ্ধর ওপর বাঁহঃ প্রাকৃতিক অবস্থা এবং তার পাঁরচার 
অন্যান্য কারণগুলও এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভাঁমকা গ্রহণ করে।; 

একই জাত বা ভিন্ন জাত সংযোগে সঙ্কর উৎপাদন সম্পর্কে বহু 
বছরের গভীর গবেষণায় মিচুরিনের প্রাতিপাদ্য বিষয়ই প্রমাণিত হয়েছে 
শুধু; তাই নয়, ত. দ. িসেত্কোর পক্ষেও এই ক্ষেত্রে একটা গুর্ত্বপূর্ণ 
তাত্বক "সিদ্ধান্তে পৌছনো সন্ভব হয়েছে। 

ত. দ. দিসেঙ্কো বলেছেন, “সঙ্কর হল একাঁট অখণ্ড জীবসত্তা ; 
তার বিকাশের মধ্যে পোল্রক প্রবণতা বা মাতৃক প্রবণতা বলে কোনো 

ভাগাভাগি করা যায় না। এ সমস্ত প্রবণতাই তার ভিতরে থাকে, 'কন্তু 
নার্দস্ট পাঁরবেশে যা সবচেয়ে সাবধাজনক সেই দিকেই তা বেড়ে 
ওঠে |, 

এবার উদ্ভিদের সঙ্কর উৎপাদনে 'মচুরিনের তত্ব ও পদ্ধতির একটা 
বিবরণ দেওয়া যাক। 

অসবর্ণ সংযোগের জন্য জনক রূপ নিবাচন পদ্ধাত 

অসবর্ণ সংযোগের জন্য জনক রূপ বাছতে গিয়ে পৈতৃক ও মাতৃক 
চারাদুটির বংশগাঁতর 'ভীত্ত জানা দরকার । 'মচীরনের তাত্বিক 'বিপক্ষদল 
মেণ্ডেলপল্থীরা সব সময় পাঁরণত জনকদম্পাঁতির বংশান[ক্রীমক গুণাবলনর 
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সঙ্গে পারণত জাতকদের গুণাবলী তুলনা করে দেখতেন এবং এইভাবে 
তাদের বংশগাঁতি বিচার করতেন। অপরপক্ষে, মিচুরিন জনক রূপ 
নিবচিন করতেন বন্ধুবাদী দ্বন্ববাদের দাঁষ্ট থেকে। জনক ও জাতক 
জীবসন্তার বিকাশকালীন সমস্ত গুণকেই 'তনি জীবনের অবস্থার উপর 
নভরশশল বলে মনে করতেন। তিনি লিখেছেন, "... অসবর্ণ যোগের 
জন্য বুদ্ধিমানের মত চারাগাছ বাছাই করতে হলে, তাদের 'পতা মাতার 
গুণাবলী জানতেই হবে। কেবলমান্র তাহলেই আন্দাজের বদলে চারা 
গাছের মধ্যে গুণাবলী ও চরিন্লের একটা বাগ্িত যোগাযোগ পাওয়া যেতে 

পারে, মোটামুটি এই রকম একটা নিশ্চিত প্রত্যাশা নিয়ে কাজ করা সম্ভব ।' 
মিচুরন 'নর্ণয় করলেন, ঠিক যে অবস্থায় জননী জাতাটর উপাত্ত ও 

বহু বছর ধরে প্রজনন ঘটেছে, সেই অবস্থার ভিতরই যাঁদ সঙ্করের বাদ্ধি 
ঘটতে থাকে, তবে তাতে মাতৃগুণগুলিই প্রধানত প্রকাশ পাবে। অপরপক্ষে 
সঙ্কর যাঁদ পোন্রক জীবনের অবস্থার মধ্যে বেড়ে ওঠে, তবে পোন্রক 

চরিন্রগুলিই প্রবল হবে। 
সঙ্গম সাপেক্ষ সঙ্কর উৎপাদনের অসংখ্য তথ্য থেকে মিচুরিন 

দেখলেন যে কমবয়সী অজ্পাদনের উৎপন্ন জাতের চেয়ে পুরনো ও বহু 
বর্ষস্থায়ী জাতের ফল গাছের নিজেদের গুণাবলী সপ্টারত করার 
ক্ষমতা বেশি। এই কারণেই পুরনো ও নতুন জাতের ডীক্তদের সংযোগে 
উৎপন্ন সঙ্কর বৌশর ভাগ ক্ষেত্রেই পুরনো জাতের জন্মদাতার মত হয়ে 
থাকে। 

মিচুরিন লক্ষ্য করলেন যে, বুনো গাছ উৎপত্তির দিক থেকে পুরনো 
তাই সঙ্কর সম্ভাতিতে স্বীয় চরিত্র সণ্টারণের ক্ষমতা তার বেশি। বয়েসে 
যে জনকরপ বেশি প্রাচীন (লঙ্গ নির্বিশেষে), সঙ্করে নিজের গুণ 
সংক্মণের ক্ষমতাও তার বোঁশ। জীবাবিদ্যার দিক থেকে এগুলি হল 

নিয়মচাঁলত ঘটনা । 
তাঁর আবিষ্কৃত চরিত্রের উত্তরাধিকারতত্বের 'ভাঁত্ততে মিচুরিন অসবর্ণ 

তারার বলার জাজ না্নিনরা স্হান 
বের করলেন। 
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িচুরনের সঙ্কর উৎপাদনতত্বের বৈজ্ঞানক 'ভীত্ত অনুসারে 
নিম্নাীলখিত 'তনটি নীতি অনুযায়ী জনক রূপ নিবচিন করা প্রয়োজন: 

(১) উৎপা্তর স্থান (ভৌগোলিক বন্যাস)। 
(২) বয়স ও ব্যাক্তগত শক্ত। 

(৩) সুবিধাজনক অর্থনৈতিক ধর্ম ও গুণাবলী। 
এই নীতিগ্যালর সার কথাটা হল এই: 
প্রথম নীতির মূল ব্যাখ্যায় মিচুরন বলেছেন, 'উৎপাত্ত স্থান ও 

পারিপাঁশ্বক অবস্থার দিক থেকে অসবর্ণ সংযোগে ব্যবহৃত চারাগীলর 
জনক রূপ যত দৃরবতর্ট হবে সঙ্কর চারাগ্ীলকেও নতুন জায়গার বাহঃ 
প্রাকীতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ান তত সহজসাধ্য হবে।' 

একটি আবসম্বাদত তথ্যের সাহায্যে মিচুরিন এই নীতির ব্যাখ্যা 
করেছেন -- পিতৃ বা মাতৃ রূপের অথবা তাদের নিকট সম্পাক্ত রূপের 
চারত্র ও গুণাবলীর যেগুলি বংশানুন্রমে সঙ্করের ভিতর সপণ্টাঁরত হয়ে 
থাকে, সেগুলি যখন জবনের নতুন এক অবস্থায় সঙ্করের ভিতর 

সণ্টারত হয় তখন এক দিক ঘে'্ষা একটা প্রভাব আত প্রবল হতে পারে 
না. কারণ তারা তো আর উৎপত্তিস্থানের পাঁরবেশের ভিতর নেই। 

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মিচুরিন দক্ষিণ জাতের শতকালের 
পীয়ারের সঙ্গে আমাদের িমগ্কা ও তঙ্কভেৎকার সংযোগ ঘটালেন, 
উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় অণ্চলের ফলের বাগানগ্ীলর জন্য শীতকালে 
পাকবে এমন এক নতুন জাতের পায়ার গাছ উৎপাদন করা। সঙ্করগুঁল 
থেকে যে ফল হল তার স্বাদ আরও বাড়ল, কিন্তু তা আকাঁতিতে ছোট 

হল এবং তাড়াতাঁড় পেকে উঠল। এর কারণ স্থানীয় জাতের চাঁরন্র ও 

গুণের আধপত্য, এ গুণাবলীর বিকাশের জন্য বাহঃ প্রাকীতিক অবস্থা 
(মাটি, জলবায়ু, আদ্রতা ইত্যাঁদ) ছিল স্বাভাঁবক ও উপযুক্ত। 

ভোগোলিক ব্যবধানে উৎপন্ন জনক রূপের মনোনয়ন এবং চরিন্রের 
আধিপত্যের নিয়ম সম্পর্কে মিচুরিনের মতবাদের কার্যকারিতার একটি 
ভাল উদাহরণ 'হিসেবে "মচুরিন ব্যরে জিমনায়া (শীতকালীন) জাতের 
পাঁয়ার উৎপাদনের হীতিহাসের কথা বলা যায়। 
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মিচুরিন তাঁর বাগানে দূর প্রাচ্যের উস্র জাতের একাঁট নতুন বুনো 
পীয়ার গাছকে (৮705 0159101190515 4185) মাত ডীত্তদ হিসেবে 

বেছে নিলেন। দাঁক্ষণ দেশী ব্যুরে রয়াল জাতের পীয়ার থেকে 
[তানি এর মুকুলগুলোতে পরাগ সংযোগ করলেন এবং এইভাবে পাওয়া 
সঙ্করগ্ীল থেকে সবোঁৎকৃষ্ট নমুনা বেছে নিলেন। নমুনাটা অপূ্ব 
গুণ সম্পন্ন বলে প্রমাণিত হল: তাম্বভ এমন কি মস্কো অঞ্চলে হিম সহ্য 
করার ক্ষমতা, দহন প্রাতিরোধ করার মত গাছের বাকল, বশস্তকালের 

হিমে অটুট থাকবার মত ফুল, ছত্রাক রোগ ও মড়ুক থেকে আত্মরক্ষা 
করার ক্ষমতা, বছর বছর অজন্্র ফলন, ফলের সমানভাবে বৃহৎ আকৃতি, 
শক্ত বোঁটা, সুন্দর রং ও অপূর্ব স্বাদ ইত্যাঁদর আ'বিভবি ঘটল। সঙ্করে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে গুণের আঁবভবি ঘটল, তা হল এই যে এর 
ফলগ্বীল নভেম্বর িসেম্বরেই পাকতে শুরু করল এবং শতকালীন 
সংরক্ষণের স্বাভাবিক ব্যবস্থাতেই এগুলো মচি বা এপ্রল পর্যন্ত আঁবকৃত 

থাকল। 
মছুরিন ব্যুরে জিমনায়া নামে গীয়ারের যে জাত পাঁরচিত এই হল 

তার প্রথম সঙ্কর, এবং ইউরোপাঁয় রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অণ্চলে আজ 

পর্যন্ত শীতকালীন পাঁয়ারের এই হল একমাত্র জাত। 
ভৌগোলিক দিক থেকে সাদ্শ হান জাতগ্দালর সঙ্কর পরবতর্শ কালে 

নতুন এক পাঁরবেশে জন্মালে তাতে পরিবর্তনশীলতা এসে থাকে, এবং 
জীবাবিজ্ঞানী চারা উৎপাদনকারীরা সর্ব তোভাবে তারই চেষ্টা করে থাকেন। 
সঙ্করগ7াীলিতে এই পাঁরবর্তনশীলতা দেখা দেয় তার কারণ, নতুন ঘে 
অবস্থায় তাদের উন্মেষ ঘটছে তাতে (01106176110) (ব্যাক্তগত) বৃদ্ধির 

সময়ে তাদের খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা বেড়ে যায়। 
মিচুরন তার ফল ও বেরীর খ্যাত জাতগ্দালর বোশর ভাগই 

সৃন্টি করোছলেন ভৌগোলিকভাবে সাদৃশ্যহন রূপের অসবর্ণ মিলন 

ঘাঁটয়ে এবং তাদের সঙ্করকে স্মানাঁদস্ট পথে প্রভাবিত করে। 
এইভাবে 'কিতাইকা (উত্তর চীনে উদ্ভূত মাতৃ জাতের চারা) ও কান্দিল 

1সনাপ (ভ্রিমিয়ায় উদ্ভূত পিতৃ জাতের চারা) আপেলের অসবর্ণ মিলন 
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ঘাঁটয়ে মিচুরিন এক উন্নত ধরনের কান্দল িতাইকা জাতের সূ্টি 
করলেন। . | 

বেলফ্ল্যর জলাতি'র (মাতৃ চারা) সঙ্গে কিতাইকার (পিতৃ চারা) 
সংযোগে বেলয্ল্যর কিতাইকা নামে আর এক অপূর্ব জাতের আপেল 
উৎপাদন করলেন। ' 

রেণী রূদ জেলোন প্লামের সঙ্গে মাতৃ চারা, উদ্ভব ইতালী ও 

হাঙ্গারীতে) কালো কাটাওয়ালা প্লামের (পতি চারা, উদ্ভব দক্ষিণ ও 
পূর্ব ইউরোপে) 'মলনে রেণী ক্লদ কলখজাঁন জাতের প্লাম সৃন্টি হল। 

ভ্মাঁদমিরস্কায়া নামের টক চেরা (মাতৃ চারা, উদ্ভব ভ্যাদীমির শহরে) 
এবং উইঙ্কৃলার নামের সাদা চেরীর (পতৃ চারা, উদ্ভব 'ক্রাময়ায়) 'মলন 
ঘটিয়ে তানি ক্রাসা সেভেরা নামে তাঁর বিশেষ খ্যাত চেরীগুলির একটি 
নমুনা সাঁষ্ট করলেন। 

শসেলাস আঙুরের (মাতৃ চারা, উদ্ভব স্পেনে) সঙ্গে কানাডিয়ান 

বুনো (ঁপত চারা, উন্ভতব কানাডায়) আঙুরের মিলন ঘটিয়ে মিচুরিন 
সেভোর্ন বোল (উত্তরের শভ্র) নামে নতুন জাতের আঙুর তৈরী করলেন। 

প্রত্যেকের বয়স ও নিজস্ব শাক্তর ভিত্তিতে জনক রূপগ্ালর 
মনোনয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মচুরিনের দ্বিতীয় নীতির মূল 
আরো দডঢ়ুমূল হয়েছে এই তথ্যের সাহায্যে যে সঙ্করের প্রাণশাক্তি জনক 
গাছের বয়স ও স্বাস্থ্যের উপর 'নর্ভর করে। এই কারণে, আতবৃদ্ধ বা 
রোগজীর্ণ জনক গাছের ব্যবহার মরন কখনই সুপারশ করতেন না। 
অনুরূপ কারণেই সঙ্ফর উৎপাদনের জন্য সেন্ট জামনি পীয়ার বা 
আমাদের চের্য়ে দেরেভো (কালো গাছ) আপেলের ব্যবহার এরাঁড়য়ে 
চলতেন। সাইবোরয়ার বেটে আপেলের মত খবকিতি গাছকে কলমের 

[ভিং হিসেবে ব্যবহার করা তিনি কখনই নিভ'রযোগ্য মনে করতেন না। 
1ভন্ন জাতির কলমের ভিৎ কলম লাগানর জন্য বেছে নেওয়া, যেমন কুইন্স, 
হর্ন বা পাহাড়ে এ্যাশ গাছের উপর পাঁয়ার, আন্তপকা গাছে টক চেরা 
(মাহালেব চেরী) বা এ্রাপ্রকট গাছে প্লামের কলম বাঁধা, মচুরিন তাঁর 
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উদ্দেশ্য সাধনের অনুপযুক্ত বলে মনে করতেন। এ একই কারণে মিচ্ভারনের 
মতে যে গ্রাছের আবাদ বহু? বছর বীজের বদলে ছাট 
কেটে করা হয়েছে তার উপর কলম লাগান অনুপযুক্ত, যেমন 
প্যারাঁদসকা (1705 78105 08180151808 17501, 101070111) বা 

ব্যাকথরন্নের প্রভৃতি; কারণ তারা যৌনবিস্তুতির ক্ষমতা হাঁরয়ে ফেলে। 
মিচুরনের মতে প্রাপ্ত বয়সের স্বভাবজ গ্লাছের শীর্ষে কলম লাগানও 
অপ্রয়োজনীয় । 

এই প্রসঙ্গে মিচুরিনের উপদেশ হল যে, 'সাধারণভাবে, চারা 
উৎপাদনকমর্কে বীজ সংগ্রহের জন্য মাতৃ চারার ?শকড় 'বন্যাসের উপর 
সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। একথাও তাকে চিরকাল মনে রাখতে হবে যে, 
প্রত্যেক গাছের শিকড় বীঁজ উৎপাদনে সীন্রুয় অংশ গ্রহণ করে থাকে, এই 
অর্থে যে বীজের গঠনে শিকড়ের প্রভাব থাকে, ভাবষ্যং গাছের চাঁরত্র ও 
গুণাবলী সৃম্টির ভত্তও শিকড় তৈরী করে থাকে।' 

জনক রূপের মনোনয়নে মিচুরিন মাতৃ চারার বয়স ও নিজস্ব শীক্তর 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। স্বমূলোদ্ভুত গাছ (যার গধাঁড়তে 
কলম বাঁধা হয়ান) বিশেষভাবে যেগুলিতে প্রথমবার ফুল হয়েছে 
সেগ্ালকেই তানি পছন্দ করতেন। 

অবশ্য এই 'নয়মগ্ুলিকে তান কখনই গোঁড়ামির চোখে দেখতেন 
না। যখনই কোন জনক রূপের অনাকাধাক্ষত চাঁরন্রগ্দালর আঁধপত্য 
বিলোপ করার প্রয়োজন হত, তখনই তিনি তাকে কৃত্রিমভাবে দুর্বল করার 
জন্য মাটিকে শাাকয়ে ফেলতেন, [শিকড়ের একটা অংশ অনাবৃত রাখতেন 
বা প্রধান মূলকে ছেটে দিতেন (গোলাপের ক্ষেত্রে) বা অন্যান্য উপায় 

গ্রহণ করতেন। 

সদর্থক গুণাবলী ও চাঁরন্র অনুসারে জনক রূপ মনোনয়নের 

প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে মিচুরিনের তৃতীয় নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ 
এর সাহায্যেই পূর্বপাঁরকজ্পিত অর্থনোতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন জাতের 
উদ্ভাবন সম্ভব! 
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ক্বপ্রজাতিক দঙ্কর উৎপাদন 

নতুন ধরনের গাছে কাম্য গুণসম্পন্ন ফল সৃন্টর লক্ষ্য নিয়ে 
উদ্দেশ্যমূলকভাবে সঙ্করকে প্রভাবত করতে গিয়ে মিচুরন ব্যাপকভাবে 
স্বপ্রজাতক (আন্তপ্রকারভূক্ত) সঙ্কর উৎপাদনের প্রয়োগ করেন। 

রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অণ্চলের জন্য ক্রাময়ার কান্দিল 'সিনাপ জাতের 
ফলের চেয়ে খাটো হবে না এমন এক ধরনের 'হমসহ নতুন আপেল 
সৃষ্টি করতে হবে এই উদ্দেশ্যে মিচ্রুরন স্বমূলোস্ভত িতাইকা জাতের 
এক গাছ বেছে নিলেন, এর সবে প্রথম পুজ্পোদগম হয়োছল। এই 
গাছকে তিনি নিলেন মাতৃ চারা হিসেবে, আর পিতৃ চারা হিসেবে বেছে 
নিলেন একটি কান্দিল 'সিনাপ। িতাইকা হোল খুব িমসহ গাছ, "কন্তৃ 
এর ফল খুবই ছোট আর স্বাদ ভালো নয়। কান্দিল সিনাপ ক্রিমিয়ার 
স্থানীয় আপেল গাছ, এতে ফল হয় স্ন্দর কিন্তু শুন্যের নীচে কুঁড় 
ডিগ্রী সোশ্টগ্রেডের হিমে তা নম্ট হয়ে যায়। মিচুরিনের বাগানে কিতাইকা 
জন্মাত খোলা জায়গায় আর কান্দিল 'সিনাপ জল্মাত একটা 'পপের 
1ভতর, 'িপেটাকে শীতকালে সরানো হত বেসমেস্টে বা চালাঘরে। 

বসন্তকালে যখন প্রথম ফুল এল িতাইকা গাছে, তান সযত্নে দ্বিভাজক 
যন্ত্র দিয়ে কুশড়গুলোকে খুলে সমস্ত পরাগদণ্ড (পুংজননোন্দ্রয়) বের 
করে ফেললেন, অথাৎ ফুলগুলোর মুচ্কোচ্ছেদ করলেন। যাতে কোন 

মৌমাছি বা আর কোন প্রাণী ফুল ফোটবার পর অন্য কোন অনাকাধীক্ষত 
জাতের আপেলের পরাগরেণু বয়ে নিয়ে এসে পাঁরকজ্পনা মাফিক 
পরীক্ষায় বঘ] না ঘটায়, তাই তিনি পুরুষত্বহীন ফুলগ?লোকে বেশ্ডেজের 
থাঁল (বভাজক) 'দয়ে আলাদা করে রাখতেন। এ একই সঙ্গে পৃ 
জাতের কান্দিল 'সিনাপ ক্রিময়া আপেল গাছের ফুল থেকে কিছু পরাগ 
নিয়ে পুম্টর জন্য তাদের ডোঁসকেটার* নামে এক বিশেষ যন্দে দু-এক 
দিনের জন্য রেখে দিলেন। দু-এক 'দিন পর কিতাইকা ফুল থেকে বিভাজক 
সারয়ে নিলেন -_ গভাঁধানের জন্য তখন তা তৈরী হয়ে গেছে। বয়াম 

'এুকোবার যল্ল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 
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থেকে একটুকরো রবার 'দয়ে কিছ 'ন্রাময়ান আপেলের পরাগ নিয়ে 
'মিচুরন 'কিতাইকা ফুলের গর্ভ মৃণ্ডের উপর রাখলেন। তারপর আবার 
বভাজক দিয়ে ফুলটা ঢেকে দিলেন। গভধান যে হয়েছে পাপাঁড়গুলোর 
দ্রুত পতন থেকে তা বোঝা গেল। বিভাজকের চে একটা ডালে মিচারন 
পরাগ সংযোগী পিতৃ উদ্ভিদের জাত এবং এই অসবর্ণ যোগের 
তাঁরখ চাঁহৃত করে একটা ফিতে ঝুলিয়ে দিলেন। ফল পূম্ট না হওয়া 
পর্যন্ত প্রাত চোদ্দ দন পর পর মিচ্ুরিন তার বিকাশ লক্ষ্য করতেন। 

হেমন্তে এই ফল থেকে বীজ বেছে নিয়ে কতকগ্যাল বাক্সে পুতে 
দিলেন। বসন্তকালে তার চারাগুলো লাগিয়ে দিলেন তৈরী জাঁমতে। 

স্বপ্রজাঁতিক (আন্তপ্রকারভুক্ত) এই সঙ্কর সৃন্টি করে এবং সত্করদের 
ইচ্ছেমত প্রভাবিত করে মিচুরিন কান্দিল 'সনাপের চেয়েও উচু দরের 
স্বাদ যুক্ত ও সংরক্ষণ যোগ্য (মাটির নিচের কুঁটিরে ফলগ্যালকে জুন 
মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাখা চলে) এক ধরনের ফল তৈরী করলেন। 

মছারন তার বিখ্যাত আপেল, পীয়ার, প্লাম, মিষ্ট চেরী, টক চেরা, 
আঙুর এবং অর্থনোৌতক দিক থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের জাত বেশির 

ভাগই এইভাবে সৃন্ট করোছিলেন। 

দূর ব্যবধানে (আন্তপ্রজাতিক ও আন্তমহাজাতিক) সঙ্কর 
উৎপাদন 

স্বপ্রজাতিক সঙ্কর সৃন্টির গবেষণায় সফল হবার পর, এপ্রকট, 
পচ, 'মান্ট চেরী ও অন্যান্য উীন্তদের হিমসহ জাত সূন্টির উদ্দেশ্যে 
মরন গাছের রূপ গঠন প্রক্রিয়া নিয়ল্পণ করবেন ঠিক করলেন। তানি 
এই সিদ্ধান্তে এলেন যে আন্তপ্রজাতিক সঙ্কর উৎপাদনের পদ্ধাতকে 
প্রয়োগ করতে হবে। (যেমন, টক চেরীর সঙ্গে বার্ড চেরী, পাহাড়ে 
এ্যাশের সঙ্গে পীয়ার, পায়ারের সঙ্গে আপেল, এপ্রকটের সঙ্গে প্লাম, বা 

টক চেরীর সঙ্গে মাষ্ট চেরী ইত্যাদ নিকট লম্পকর্ছীন গাছের ভতর 
অসবর্ণ যোগ ।) . 
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গাছের রৃপ-গঠন প্রাক্রিয়া নিয়ল্লণ প্রচেম্টার সময়ে িচরন আকৃতির 
বৌচন্্য সৃষ্টির ব্যাপারে দূর ব্যবধানে সঙ্কর উৎপাদনকে কখনই লক্ষ্য 
বলে মনে করতেন না। 

চারা উৎপাদনকমর্দের পক্ষে জীবের বংশগাঁতি পাঁরবর্তন নিয়ন্মরণের 
কাজে সুবিধাজনক হতে পারে এমন অন্তত তিনটি মূল নীতির 'ভাত্তিতে 
মিচ্ারন দূর ব্যবধানে সঙ্কর সৃষ্টিতে হাত 'দিয়োছলেন। 

প্রথম নীতি হচ্ছে সঙ্করে নতুন গুণ ও চাঁরব্ের উন্মেষ, অর্থাং 
জীবনের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার ফলে বংশগাঁতর পাঁরবর্তনশীলতা । 
মিচুরিনের আঁভজ্ঞতা থেকে পাওয়া নিম্নোক্ত তথ্যাবলী এই নীতাটিকে 
সপ্রাতাষ্ঠিত করবে। 

১৯০০ সালে মাতৃ রুপ হিসেবে মিচুরন নেজভেৎস্কি আপেল 
গাছের (এর পাতা ফুল লাল, ফলগুলো ছোট, লাল শাঁসওয়ালা, প্রায় 
অখাদ্য বললেই চলে) সঙ্গে আন্তনভকার (পতৃ রূপ) অসবর্ণ যোগ 
ঘটালেন। এর সঙ্কর থেকে যে চারা পাওয়া গেল, তার কতকগুলো হল 
লাল পাতাওয়ালা, অন্যগলোর পাতা হল সবুজ, আবার তাদের ভিতর 

একটি চারার এক পাশে সবূজ অও্কুর ও পাতা, অন্য পাশে লাল। 

প্রথম ফল হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে লাল পাতাওয়ালা সমস্ত 
সঙ্কর থেকে সবগুলো সমান আকৃতির ও একই রকম স্বাদওয়ালা 

শীতপরু ফলের উত্তব হয়েছে, কিন্তু মাতৃ জাতের (নেজভেস্কর আপেল 
গাছ) ফলের চেয়ে তারা হয়েছে দ্বিগুণ বড়। যে সমস্ত সঙ্করের পাতা 
সবুজ ছিল, তাদের ফলগ্যীল হল বিভিন্ন আকৃতি, গড়ন ও রংওয়ালা 

(হাল্কা এবং রংবেরং-এর) এবং তাদের স্বাদ দেখা গেল খুব মিটি থেকে 
টক পর্যন্ত 'বাঁভন্ন ধরনের হয়েছে; ফলগ্ীলর মধ্যে মাতৃ উীন্তিদ 
নেজভেৎস্কর গাছের বা পিতৃ ডীত্তদ আন্তনভকা গাছের কোন সাধারণ 
গৃণই রইল না। 

সবাই জানে হলদে 'লালয়াম সাঁভবাসয়ানাম এবং লাল 'লালয়াম 
থুন্বারাজয়ানাম এই দু জাতের ফুলে ভাওলেট ফুলের সূগন্ধের বিন্দুমান্র 
আস্তত্ব নেই। লিলির এই দু জাতের ভিতর মিলন ঘটিয়ে কিন্তু মিচারিন 
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লাইলাক রং এবং ভাওলেট ফুলের সুগন্ধ মেশান এক নতুন জাতের 
লিলি তৈরী করলেন। নাম দিলেন ভাওলেট 'লাল। 

দ্বিতীয় নীতিতে মিচুরন দৌখয়েছেন যে দূর বাবধানে সত্কর 
উত্পাদনের ফলে নতুন চারত্র ও গুণাবলীর উন্মেষ ছাড়াও “«.. আরও 

শীক্তশালী স্বাস্থ্যপূর্ণ সঙ্করের আবিভবি ঘটে থাকে। আধকতর প্রাণ 

শাক্তর জন্য পাঁরাচত আন্তগ্রজাতিক সঙ্করগ্যালর মধ্যে মিচরনের 
ঘসেরাপাদস ১নং-এ খুবই স্পম্ট হয়ে ওঠে হেটেরাঁসস (110010319) 
জাতের সামারা চেরীর (মাতৃ রূপ) সঙ্গে জাপানের বার্ড চেরীর (পিতৃ 
রূপ) মিলনে । পাতা ঝরার বিশেষ ধরন, পুজ্পাবন্যাস ও পাতার গঠনে 
বিপুল পাঁরবর্তন, এবং গাছের ছালের রঙের সম্পূর্ণ বদল ছাড়াও 
ধসেরাপাদুস ১নং-এ খুবই স্পস্ট হয়ে ওঠে হেটেরাঁসস (11010105315) 

অর্থাং বাঁদ্ধর খুবই দ্রুততর গাঁত যা প্রথম পুরুষে দেখা যায়। 
তৃতীয় নীতি হল, দূর ব্যবধানের সঙ্করের পক্ষে আরও সহজে 

জীবনের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারা। 
িচরনের কথা অনুসারে, একথা বিশেষভাবে মনে রাখা উীঁচত, 

নতুন জীবনের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার সবেত্তিম ক্ষমতা রয়েছে দূর 
ব্যবধানে উৎপন্ন সঙ্করের ভিতরই । 

আবার বলতে হয়, স্বপ্রজাতিক বা আন্তগ্রজাতক সংকর সৃচ্ট 
কোনটাই লক্ষ্য নয়, এটা হল প্রজনক উীন্ডিদগুঁলর বংশগাঁত 'অপ্রাতষ্ঠ 
করার" (িস্টোবলাইজেশন) একটি উপায়। 'মচুরিনের কথায়, উদ্ভিদ 

সাানার্দন্ট পথে প্রভাবিত করার জন্য বা নতুন মূল্যবান জাত গড়ে 

তোলার জন্য আরও নমনীয় ও গঠনক্ষম করে তোলা। 
দূর ব্যবধানের প্রজাতিগুলোর মিলন ঘটাতে গেলে অবশ্য অসবর্ণ 

মিলনে তাদের প্রাতিবন্ধকতা কাটিয়ে তোলার পথ এবং উপায় খুজে 

বের করতে হবে। 'মদ্লুরন পদ্ধাত হল আসলে তারই পদ্ধাত ও 
উপায়। জাঁবাবিজ্ঞান ও চারা উৎপাদনের আঁভজ্ঞতায় 'তাঁনই প্রথম এর 

অবতারণা করেছিলেন। এই পদ্ধাতগুলি হল “পসরেদনিক' (মধ্যস্থ) 
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'প্রাথামক সঙ্গম নিরপেক্ষ এপ্রক্িমেশন” এবং পমাশ্রত পরাগ 
সংযোগ” ইত্যাঁদ। এবার এই সব পদ্ধাতর মৃূলকথাগুঁলকে বিশ্লেষণ 
করা যাক। 

“পস্রেদাঁনক' পদ্ধাতি 

'পসরেদানক' মেধস্থ) পদ্ধাতর 'সাদ্ধলাভ মিচ্ুরনের হিমসহ 
পীচগাছ সৃষ্টির কাজের সঙ্গে জাঁড়ত। এই সৃষ্টি ছিল তাঁর সর লালিত 
লক্ষ্য। 

রাঁশয়ার কেন্দ্রীয় আবহাওয়ায় শঈতকালে জল্মাবার মত কোন' 
জাতের পণঁচের অস্তিত্ব ছিল না। এ এলাকায় শীতের ঠান্ডা সইবার 
মত কোন পারিশীলিত জাতের কাঠ বাদামও (রূপে এরা হল পাচের 

নিকট আত্মীয়) ছিল না। অবশ্য 'ববভূনিক' (41156081015) নামে 
এক শ্রেণ'র কাঠ বাদাম কেন্দ্রীয় অণ্চলের আবহাওয়ায় জন্মাত, কিন্তু 

পাঁচ গাছের সঙ্গে তার কোন সঙ্গম হত না। 
কাজে কাজেই, খুব আগ্রহ থাকলেও মিচুরন পীচের দুটি জাতের 

ভিতর বা পাচ ও কাঠ বাদামের ভিতর শীতসহ সঙ্কর সূম্টি করার 
মত কোনো জনক রূপের খোঁজ পেলেন না। 

ক্লান্তহন অন্বেষণের পর মিচ্ুরন শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় রুপ 
খঃজে বার করলেন। চীন দেশের বুনো ডোঁভিড পীচ এবং বুনো কাঠ 
বাদামের দীর্ঘ মঙ্গোলীয় জাত পাওয়া গেল। অবশ্য মিচুরিনের জানা 
ছল যে, তরুণ সঙ্কর উদ্ভিদের মধ্যে সঙ্কর সূণ্টির চাইতে 'বিশুদ্ধ 
প্রজাতির দূর সম্পাঁকতি ডীন্ভদের সঙ্কর উৎপাদন অনেক কম্টসাধ্য। 
মিচুরিন প্রথমে ডোভড পাঁচ ও 'ববভানক' আমণ্ড, এই দুটি নিকট 
সম্পাক্ত রূপের মিশ্রণ ঘাঁটয়ে 'উীত্তদের মিলনের একটি মধ্য সূত্র, 
পেলেন। এটা হল কাঠ বাদামের এক নতুন সঙ্কর রূপ, তানি এর নাম 

রাখলেন পস্রেদনিক (মধ-স্থ)। 
আমণ্ডের এই 'পসরেদনিক' সঙ্করই হল দ্যাটর মিলনসূত্র বা 

'মধাস্থ'। বংশগৃতি-ভান্তর 'অপ্রতিষ্ঞকরণ' (িস্টোবলাইজেশন) ও 
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নমনীয়তার ফলে কেন্দ্রীয় অণ্চলের আবহাওয়ায় শীতসহ পচ উৎপাদনের 

কাজে বহুল পাঁরমাণে সাহায্য হল। 
মোটামুটি কথাটা দাঁড়াল এই যে উদ্ভিদের দুই প্রজাতির মধ্যে 

সোজাসুজি মলন ঘটান অসম্ভব হয়ে উঠলে, প্রথমে মধ্যবতণ সঙ্কর বা 
'মধাস্থ' সৃষ্টি করা উঁচত। বংশগত ভিত্তির নমনীয়তা ও অগপ্রাতিষ্ঠার 

(ভিস্টৌবলাইজেশনের) জন্য অন্যাবধ জনক রূপের ডীঁন্ভদের সঙ্গে এর 
'মশ্রণ অনেক সহজেই হয়ে থাকে। 

উত্তরকালে মচুরনের ছাত্র এবং অনুগামশীরা কাঠ বাদাম ও পাচ, 
প্লাম আর এীপ্রকট, টক ও মিস্টি চেরী, আপেল আর পায়ারের সঙ্কর 

সৃষ্টির কাজে 'পসরেদানক' পদ্ধাতির প্রয়োগ করেছেন। 

'প্রাথামক সঙ্গম নিরপেক্ষ এপ্রাক্সিমেশন' 
পদ্ধতি 

এই পদ্ধাতির বৈজ্ঞানক ও ব্যবহারিক তাৎপর্য অসীম, কারণ 
উন্তিদের নূনতম সম্পকহীন প্রজাঁতর মধ্যে মিশ্রণ এর সাহায্যে হয়ে 
থাকে। এই পদ্ধাতিতে চারা উৎপাদনকমর্শরা ভিৎ-এর প্রভাবে (যে গাছের 
উপর কলম লাগানো হয়) কলমের চাঁরন্র বৌঁচন্ত্যকে স্যানার্দন্ট পথে 

প্রভাবত করার বিশেষ সুযোগ পান। 
আপেল আর পীয়ার, কুইন্স আর আপেল, বা আপেলের সঙ্গে 

পাহাড়ে এ্যাশ, পাহাড়ে এযাশ আর পাঁয়ার, অথবা পীয়ার আর কুইন্স -- 
এই ধরনের দূর সম্পার্কত গাছের প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধারণত সফল হয় 
না। একমান্ন 'মচুরনের সার্থক প্রাথামক সঙ্গম নিরপেক্ষ এপ্রবিমেশন' 
পদ্ধাত প্রাতবন্ধ জয় করে দূর সম্পাঁক্ত উন্তিদগ্ালর [লন সম্ভব 
করে তোলে শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে নিয়ামত ফলনশীল সঙ্কর সাঁন্টও 
সফল করে। 

পদ্ধাতটা হল এই: এক বছর বয়সের সষ্কর চারা থেকে ছটি কেটে 
নিয়ে ভিন্ন এক প্রজাতি বা মহাজাতির (8105) পরিণত গাছের শীর্ষ 

১০৫. 



শাখায় কলম লাগান হল, উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক আপেলের গায়ে 

পীয়ার, পীয়ারের উপর পাহাড়ে এ্যাশ, পীয়ারের গায়ে কুইন্স, প্লামের 
উপর কাঠ বাদাম, এীপ্রকট বা পাঁচ ইত্যাঁদ। জোড় বসানো ছটিগ্ঁল 
পরবতাঁ পাঁচ বা ছয় বছর ধরে আশ্রয়দাতা গাছের পন্রবিন্যাসের 'নিরবাঁচ্ছন্ন 
প্রভাবে বাড়তে থাকে, তার ফলেই তাদের গঠনের আধাশক পাঁরবর্তন 
ঘটে যায়। ছাঁট কলমের উপর প্রথম ফুল ফুটলে পোষণকারাঁ গাছের ফুল 
থেকে পরাগ সংগ্রহ করে তাই 'দয়ে পরাগ সংযোগ করা যেতে পারে। 
আশ্রয়দাতা গাছের ফুলে কলমের ফুল থেকে পরাগ সংযোগ করলেও 
সাফল্য লাভ হতে পারে। মিচুরিন বলেন, 'এই সব ক্ষেত্রে পরাগ সংযোগ 
(অসবর্ণ যোগ) সফল হবার খুবই সম্ভাবনা, কারণ অসবর্ণ মীলন হবার 
আগে থেকেই উক্ভিদ দুটির প্রাণন ক্রিয়ার মধ্যে একটা পারস্পারিক আসীক্তর 

উন্মেষ হয়ে থাকে । 

কিন্তু অসবর্ণ মিলনে প্রাতিবন্ধ জয় করতে 1গয়েই যে মিচারন তাঁর 
'প্রাথামক সঙ্গম নিরপেক্ষ এপ্রার্সমেশন' পদ্ধাতর তাৎপর্য দেখলেন, শুধু 
তা নয়। 

একত্রে জোড় বাঁধা দুই উীন্ভিদ দেহের দীর্ঘকালের পারস্পাঁরক 
মিথাক্কয়ায় জীবাবদ্যার নিয়মানুসারে অপাঁরহার্যভাবেই কলমের ভিতর 
আমূল পাঁরবর্তন নিয়ে আসে, এবং স্বভাবতই কলমের িতেও 

খাঁনকটা পাঁরবর্তন ঘাঁটয়ে যায়। এই মিথাক্কয়ায় মিচরন কেবল যৌন 
মিলনের প্রভাব ছাড়াও যৌন নিরপেক্ষ সঙ্কর উৎপাদনের প্রভাব লক্ষ্য 
করলেন, ছি রতি রা দা হারা পানর 

হাতিয়ার। 
মিচারন বললেন, “এই ধরনের সঙ্কর ফলের বীজ থেকে যে চারা 

জল্মাল তাদেরকে দুই ভিন্ন প্রজাঁতক উীন্তিদের সঙ্কর বলেই ধরতে 

হবে; তাদের বীঁজগুলোও প্রায় সর্বদাই স্বাভাবিকভাবেই বাঁদ্ধ পায় 
এবং তা থেকে ভালো অনুপাতে চারা গাঁজয়ে থাকে৷ এ ছাড়াও, "দ্বতাঁয় 
পুরুষে তাদের ভিতর বহ7 ধরনের বোঁচিন্র্ের (৪11811017) আবিভবি 

হয়।' 
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গবেষণার 'ভাত্ততে এবং 'প্রাথামক সঙ্গম নিরপেক্ষ এপ্রকিমেশন' 
পদ্ধতি প্রয়োগের অভূতপূর্ব সাফল্য থেকে মিচরন এই সিদ্ধান্ত করলেন 
যে, এই পদ্ধতিতে আপেল আর পায়ার, কাঠ বাদাম আর প্লাম, কাঠ 
বাদাম ও পাচ, এরীপ্রকট আর প্লাম, বার্ড চেরী ও টক চেরা, পাহাড়ে 

এ্াশের সঙ্গে পাঁয়ার, আপেলের সঙ্গে হথরনন, কুইন্স ও পায়ারের সত্কর 
উৎপাদন সম্ভব। 

মিচুরিন বললেন, 'এর ফলে অভূতপূর্ব গঠন ও গণ সম্পন্ন পম্পূর্ণ 
নতুন জাতের উন্ভিদ তৈরীর অসম সম্ভাবনা উন্মযক্ত হয়েছে।' 

কেন্দ্রীয় মিচুরিন প্রজনন গবেষণাগারে শমাশ্রত পরাগ' ও প্রাথীমক 
সঙ্গম নিরপেক্ষ এপ্রক্সমেশনণ পদ্ধাতি অনুসারে একহাজারেরও বোঁশ 
আপেল ও পায়ারের সঙ্কর সৃম্টি করা হয়েছে। এই সঙ্করগীলর একটা 
বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই ফল ধরবার অবস্থায় এসে গেছে। জাতীয় 
অর্থনীতির দিক থেকে নতুন 'হিমসহ, উন্নত ও শীত পরু পীয়ার গাছ 
উৎপাদন, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর পূব্গিলে তাদের বিস্তাতির 
প্রয়োজনে একাজ করা হয়েছে। যে সব সঙ্কর থেকে বারবার অসবর্ণ 

মিলনের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ও উত্তর পূব্গিলে 
অর্থনৌতিকভাবে মূল্যবান নতুন জাতের পাঁয়ার গাছের নমুনা তৈরী করা 
সম্ভব হবে, এবং সম্ভবত একেবারে নতুন প্রজাতির ডীন্ভিদ সৃষ্টি সম্ভব 
হবে, সেই প্রাতিশ্রাতপূর্ণ সঙ্করগ্দালই বৈজ্ঞানিকভাবে বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

'মাশ্রত পরাগের ব্যবহার 

মাত জাতের কাছ থেকে খুব অল্প মান্রায় পরাগ 'নয়ে পতৃ জাতের 

পরাগের সঙ্গে মালয়ে মিচ্নারন প্রায়ই 'ভন্ন প্রজাতির অসবর্ণ মিলনের 
কঠন কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। এই 'নয়মে “.. গর্ভকেশরের 
গর/মুণ্ডকে উদ্দীপিত করতে বোঁশ সহায়তা হত, বিশেষত যাঁদ 
গর্ভমূণ্ড জাঁটল ধরনের হত। ডীল্লাখত 'পদ্ধাতি প্রয়োগ করলে 
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গর্ভমুণ্ডতে প্রাত প্রজাতির বৌঁশল্ট্যপূর্ণ একটা রস দেখা দেয়, এবং 
তাতে এই পরাগ রেণুর অও্কুরোদ্গমে সাহায্য করে। মিচুরিন আতর 
গোলাপের নতুন জাত সম্টির জন্য কঠোর পাঁরশ্রম করছিলেন। এই 
গাছের আন্তপ্রজাঁতিক অসবর্ণ মিলনে যখন প্রায়ই প্রাতিবন্ধ সৃন্টি হতে 
লাগল, মিচারন তখন এক নতুন স্বকীয় পদ্ধাতর প্রয়োগ করলেন। এই 
প্রাতবন্ধ জয় করার জন্য মিচ্ুরিন একাধিক পিতৃ প্রজনকের পরা মিশিয়ে 
তাতে অল্প মান্ায় মাত জাতের পরাগ 'মাঁশয়ে দিলেন। এই পরাগ 
সংযোগ করে অগপ্রতাশিত ফল পাওয়া গেল: আগে যেখানে 'নাদর্ট 
জাতের উন্তিদের মিলন ঘটাবার প্রচেষ্টা প্রাতবার অকৃতকার্য হয়েছে, 
এবার তা সফল হল। 

শমাশ্রত পরাগের সাহায্যে পরাগ সংযোগ'এ মিচ্রীরন বলেছেন, 
মাতৃ উন্ভিদের পরাগ “.. সম্ভবত গভাধানের জন্য গর্ভকেশরকে উদ্দীপ্ত 
করার বৌশ ক্ষমতা রাখে, এবং হয়ত অনাত্বীয় পরাগকেও সুগম করে।' 

মচুরিন আরও বললেন, “.. এই গ্রভধানকে সফল করতে হলে 
গর কেশরকে স্বায় প্রজাতির পরাগ "য়ে আভীষক্ত করে একটা উত্তেজনার 
অবস্থায় নিয়ে আসতে হয়। 

অন্য প্রজাতির পরাগ স্বভাবতই গর্ভকেশরকে উত্তোজত করতে 
পারে না। দৃশ্যত প্রকৃতি এই ভাবেই এক একটা প্রজাতিকে আপোঁক্ষকভাবে 
অপাঁরবর্তনীয় অবস্থায় রেখে দেয় ।' 

ঘটনাটির ব্যাখ/য় মিষ্ভারন বলেন, '... আমরা জান যে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রজাতির এমন কি একই প্রজাতির 'বভিন্ন জাতের পরাগের গন্ধও 

বিভিন্ন রকমের, এবং প্রত্যেক জাতের পরাগের তৈলাক্ত উপাদানটাই 

'উীত্তদ জীবসত্তাকে নিয়ল্পণের উপায়' শীর্ষক বক্তৃতায় 
আকাদেমাঁশয়ান 'িসেত্কো গভধানের মনোনয়ন ক্ষমতা বিষয়ে এই 
ঘটনাটির উল্লেখ করেন। মস্কোর উপকণ্ঠে 'গোর্ক লোননাস্কিয়েতে, 
লোনন কাঁষ আকাদামীর গবেষণা কেন্দ্রে আকাদোমাঁশয়ান আভাকিয়ান 
নামে একজন বিখাত জবাবজ্ঞানী ও চারা উৎপাদনকমর্শ গান্তয়ানূম 
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0২৩৭ জাতের গমের সঙ্গে ১১৬০ জাতের গমের পরাগ সংযোগ করে এক 

চারা পেলেন, কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হল না। মগ্গানপন্থী 
প্রজননবিজ্ঞানীরা তথাকাঁথত "মারাত্মক গণের' (£০0) প্রভাব বলে 
ব্যাপারটার নিষ্পাত্ত করলেন। 

কিন্তু পরে আভাকিয়ান গাস্তয়ানূম ০২৩৭ জাতের গমের মাতৃ চারার 
কিছু পরাগ যোগ করতেই দেখা গেল উৎপন্ন চারা-সন্তানাট বেচে থাকতে 

পাচ্ছে। 
ত. দ. লিসেঙ্কো বললেন, উন্তিদের গরভমুণ্ডে মিশ্র পরাগ আরোপ 

করা হলে 'বাভন্ন জাতের পরাগের ভিতরকার উপাদানগ্বালতে পারস্পাঁরক 
বানময় ঘটে থাকে, নানা জাতের পরাগ আর মাত চারার 'ডম্বকোষের 

মধ্যেও তা ঘটতে পারে। এই পদ্ধাতর শারীরবৃত্ত সম্পর্কে কোনো 
গবেষণা হয়নি, কিন্তু এটা অবিসম্বাঁদত সত্য যে মিশ্র পরাগের সাহায্যে 
পরাগ সংযোগের ফল আর শুধু মান্ন ১১৬০-এর পরাগ ব্যবহারের ফল 
সম্পূর্ণ আলাদা । মিছুরন পরাগ মিশ্রণের কথা বলেছেন। যে প্রজাতি 
ও গুণগুলির মিলন অন্য কোনভাবে সম্ভব ছিল না মিচুরিন এইভাবে 
তাদের সংযোগ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন।, 

গভধানের মনোনয়ন ক্ষমতাকে আকাদেমিশিয়ান ত. দ. লিসেঙ্কো 
উ্ভদের জীবন ধারার গাতিপথে গড়ে ওঠা খাপ খাইয়ে নেবার একটা 
ঘটনা হিসেবে দেখেছিলেন, এবং এইভাবে, গভধান একটা আকস্মিক 
ঘটনা মেণ্ডেল ম্গনিপল্থঈদের এই ডীকক্তকে 'তাঁন ধৃঁলসাৎ করেন। তান 
বলেছেন, 'জীবসন্তায় যে যে ঘটনা ঘটে থাকে তাদের প্রত্যেকেরই একটা 

আপোক্ষিক মনোনয়ন ক্ষমতা থাকে। যৌন মিলন পদ্ধাততেও এই 
মনোনয়নের ক্ষমতা রয়েছে। মেণ্ডেল মগ্নিপল্থধীরা বলে থাকেন গভধান 

হল স্রেফ একটি আকাঁস্মক ঘটনা, এবং এটা একমান্ত্র সন্তাব্যতার নিয়ম 
অনুসারেই ঘটে থাকে । জীবাবিদ্যার বিন্দু বিসর্গও যাঁর জানা আছে 
তাঁর পক্ষে এ মত গ্রহণ করা সম্ভব নয়।'* 

শব. 10. 15017100, 17091010955, 2176 60. 710300৬/ 1954, 0. 204. 
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কেবল বস্তুবাদী দ্বন্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই, বিরামহীন অন্বেষণ 
ও গভধান সম্পর্কে গভনর গবেষণা থেকেই মিচুরিনের পক্ষে মাশ্রত 
পরাগ ব্যবহারের মত এক আঁবচ্কার সম্ভব হয়োছিল। উীন্ভদের জৈবতত্বের 
ক্ষেত্রে তা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ । 

সমাজতন্ত্র কৃষির প্রয়োজন মত নতুন জাতের চারা উৎপাদন সম্ভব 
হয়োছল মিচুরিনপল্থবদের গভধান পদ্ধতিতে 'বজ্ঞ হস্তক্ষেপের ফলে, 
ম্গনিপন্থীদের অক্ষমতা, বা গভধান পদ্ধতিতে মানুষের হস্তক্ষেপের 
সামর্ঘে আবশ্বাসের ফলে নয়। মগ্নিপল্থীদের মতানুযায়ণ যৌন কোষের 
'দৈব মিলনের উপর যে গভধান তার ওপর এই পদ্ধাত শীনর্ভর করোঁন, 
করেছে জীবাবদ্যার একটি 'নাঁদর্ট নিয়মের উপর। জাববিজ্ঞানী চারা 
উৎপাদনকম্দের এই নিয়ম জানতে হবে, এবং নিয়ান্নিত করতে হবে। 

বিকাশের সূত্র এবং জীব ও পাঁরবেশের এঁক্য সম্পর্কে মিছুরনের 
বস্তুবাদী দন্বমূলক নীতিই জশীবাঁবদ্যাকে পারবার্তত করেছে। প্রকীতর 
সব ঘটনা সৃষ্টিছাড়া, নিয়ম সম্পকহবীন, বিশুংখল ও আকস্মিক, 
মগনিপল্থীদের এই ধারণার ফলে সে পাঁরবর্তন ঘটেনি। এই ভাবে 
উীন্তদ ও প্রাণী জাবসন্তার বিকাশ ব্যাখ্যা করার বিজ্ঞান থেকে জীবাবদ্যাকে 
মিচুরিন পরিণত করেছেন জীবসত্তার বিকাশ নিয়ল্মণের বিজ্ঞানে । 

উন্ভদ জীবপ্রকাতির স্7ানার্দন্ট পথে পরিবর্তন সাধন 

মিচুরিন দেখালেন যে সঙ্কর বীজ তৈরী করাই চারা উৎপাদনকমর্শদের 
কাজের শেষ নয়, সেটাই কাজের শুরু । 'মচুরিনের .শিক্ষার 'ভীত্ত হল 
মখ্যত সঙ্কর চারাগ্ালকে 'না্ঘন্ট 'দকে প্রভাঁবত করা, অর্থাং 

অনাকাধাক্ষত চারন্রকে বাদ ?দয়ে সবচেয়ে দরকারা চারন্র ফুটিয়ে তোলার 
জন্য চারাগ্ীলর বৃদ্ধির উপযোগী সবেত্তিম অবস্থা সৃষ্টি করা। 

যত্র ও অনুশীলন থেকে বাণ্ত সারহীন জাঁমতে লাগান হলে 
অর্থনৌতক দক থেকে নিঃসন্দেহে মূল্যবান প্রজনক চারাও শতকরা 
নিরানব্বইটি ক্ষেত্রেই অকেজো স্বভাবজ গাছের জন্ম দয়ে থাকে। 
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মচরন বললেন, 'বৃদ্ধর সময় ভ্ুটিপূর্ণ প্রাতপালনের ফলে 
পারশীলিত জাতের সবেৎিকৃন্ট সঙ্করও একেবারে স্বভাবজ গাছের 
অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। তেমনি আবার 'কছুকিছ্ অনাকাধাক্ষত 
চরিত্র রয়েছে এমন একটা পাঁরশীলিত জাতের সতকর চারা থেকে উপযুক্ত 
লালন পদ্ধাতর প্রয়োগ করে আমরা এই নিকৃষ্ট চারব্রগুলির বিকাশকে 
ব্যাহত করতে পারি, কোন কোন ক্ষেতে তাদের সম্পূর্ণ বিলোপ করে 
নতুন উৎকৃষ্ট জাতের সৃম্টি করতে পাঁরি।, 

সঙ্কর উত্তদের ভিতর সবেত্তিম জাতের গুণাবলী উৎপাদন করতে 
হলে বা গৃহপালিত পশুর ভিতর আরও অর্থকরী চারত্র সাঁন্ট করতে 
হলে (বাচ্চাগুলির দ্লুত পরিণাতি, শুয়োর ছানার দৈনিক ওজন বৃদ্ধি, 
গরুর দুধের পাঁরমাণ বৃদ্ধি, ভেড়ার লোমের ওজন বাদ্ধ ইত্যাদি) 

আহারের অবস্থার উন্নাতি করতে হবে। 
ডারউইন বলোছলেন: “.. একথা এক রকম নাশ্চত যে বহুপুরদষ 

ধরে খাদ্যের প্রাচুর্য ঘটলে সন্তান সম্তীতির আয়তনের উপর তার প্রত্যক্ষ 
প্রভাব পড়ে ... সপ্তম হেনরীর রাজত্ব কাল থেকে প্রচুর খাদ্য সম্তারের 
ফলে বৃটেনের নিম্ন ভূমির সমস্ত গৃহপালিত পশু আয়তনে ও দ্রুত 
পাঁরণাতিতে বিশেষ উন্নাতলাভ করেছে।'* 

উন্নত খাদ্য ও পাঁরচযরি প্রভাবে গৃহপালিত জন্তুর বহু বংশধরদের 

আয়তন বাদ্ধি স্বভাবতই তাদের বংশগাঁতর উপর কিছ: প্রভাব রেখে 
গিয়োছিল। খাবার ও যত্নের উৎকর্ষের ফলে প্রাণীর বংশগাঁতর ভিন্তি 

উন্নততর উৎপাদনশখলতার দিকে পাঁরবর্তিত হয়ে যায়। 
সঙ্কর উৎপাদনের বহু আঁভজ্ঞতার উল্লেখ করে 'মচুরন দেখা/লন 

যে, একই প্রজনক যুগল থেকে জন্ম হয়েছে এবং একই রকম অবস্থায় 
বেড়ে উঠেছে এমন সঙ্কর চারার চারন্র 'বাভন্ন ধরনের হয়ে থাকে, এবং 
তাদের ভিতর বংশগাঁতর ব্যতিন্রমও ভন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। 
সামীগ্রকভাবে উীন্ভদ জীবসত্তার বাহ্যক ও আভ্যন্তরীণ গুণগলোতেই 

* (0110105 1)01%/11) 1110 71181101501 18111171015 81101012015 11100 
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যে পরিবর্তন ঘটে তা নয়, কখনো কখনো এর প্রাতাঁট শাখায় এমন কি 
প্রতোকঁটি আল্যদা আলাদা কুপড়তেও বৈসাদশ্য ফুটে ওঠে। 'িচুরিন 
বলেন, এই ঘটনা প্রতিটি উীন্তদ জীবসত্তার নিজ 'নজ বাদ্ধর 'নয়ম 
অন্দসারে ঘটে থাকে। সৃতরাং সঙ্করের জন্য জীবনের অবস্থা সৃষ্টির 
কাজে কখনই 'নার্বচারে যাল্লিকভাবে এগুনো উচিত নয়। পারশনীলিত 
গাছ ও স্বভাবজ গাছের সংযোগে পাওয়া সঙ্করের বৃদ্ধিকে প্রাতপালন 
করে মিচুরিন প্রমাণ করলেন যে, আবহাওয়া ও মাটির অনুকূল অবস্থা 
পাঁরশীলিত জাতের জনকের দরকারী গুণগুলিকে ফুটিয়ে তোলে। 
তেমান আবার, আবহাওয়া ও মাটির প্রাতকূল অবস্থা জনকের স্বভাবজ 

গাছের অকেজো চারন্রগ্লকে ফুটিয়ে তোলে। 
মিচুরিন দেখালেন যে, বীজ থেকে উৎপন্ন প্রাতিটি সঙ্করের ধর্মে, 

জনকযুগল ও তাদের গোষ্ঠী থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গুণাবলীর 
এক সমন্বয় দেখা যায়, এই সব গুণের বিকাশ সম্ভব হয় অনুকূল 
পাঁরবেশের প্রভাবে, সঙ্করের বাঁদ্ধর একেবারে প্রাথমিক স্তরে । 'পাঁরবেশ' 
বলতে বোঝায়, মাটির গঠন, বাতাস ও মাটির উত্তাপ, বায়ুমণ্ডলে 
বিদ্যংশাক্তর মোট পাঁরমাণ, বাতাসে যথেষ্ট পাঁরমাণে কার্বন 
ডাইঅক্সাইডের আস্তত্ব, বাতাসের গাঁতমুখ ও শাক্ত, আলোর পাঁরমাণ, 
বাতাস ও মাঁটর আর্রতা ইত্যাঁদ। 

একই জনক উীর্তিদযুগলের মলনে উদ্ভূত সঙ্করগুঁলির মধ্যে 
চরিত্রের পুনরাবৃত্তর অভাব লক্ষ্য করে মিচুরিন ঘৃণাভরে নিন্দা 
করোছিলেন মেণ্ডেলপন্থীদের _- এ*রা মেণ্ডেলের "মটর তত্তের' ভিতরে 
উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের বৌঁচিন্র্য বহুলতাকে ঠেসে রাখার দাস্তিক প্রচেম্টা 
চালিয়োছলেন। 

মচুরিন উীত্তদ জীবসত্তা ও তাদের বাহঃ পাঁরাস্ীতির গভাঁর 
অনুসন্ধান করোছিলেন, এবং অর্থনৌতক দিক থেকে মূল্যবান চারন্রগুলি 
বিকাশের অনুকূল অবস্থা সংষ্টি করে তাদের ব্যাক্তগত বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ 
করার উপায় আঁবম্কার করেছিলেন। যে কোন একটি একক গাছের 
ক্ষেত্রে যাল্লিকভাবে এগুবার ঘোর 'বিরোঁধিতা করতেন 'তাঁন। কখন 
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নাইট্রোজেন ও খাঁনজ সারগুীলর বা আর্দতা বাড়ানো কমানো প্রয়োজন, 

মাটিকে কী অবস্থায় রাখতে হবে, শীতসহ উৎপাদন, ফলনের প্রাচুর্য বা 
ফলকে বৃহদায়তন করার জন্য কখন কী ধরনের মেন্টর (প্রাতপালক) 
দিতে হবে, সে সম্বন্ধে তাঁর সাঁঠক ধারণা 'ছল। 

মেন্ডেল মগনিপল্থীরা দাবী করতেন যে, সন্তানের বংশগত 'ভাত্ত 
জনক যুগলের অবস্থা দ্বারা 1বন্দুমান্রও প্রভাঁবত হয় না, তা তারা সবল 
বা দুর্বল যাই হোক না কেন, অথবা তাদের অর্থনৌতক দিক থেকে 
অনুকূল বা প্রাতকুল চীরন্রগীলর 'বকাশ কম বা বোৌশ যাই হোক না 
কেন। 

মেণ্ডেল-মগনিপল্খীদের এই অবৈজ্ঞাঁনক ডী্ত, নিবচিনের কাজ, 
বীজ উৎপাদন, নতুন আঁধক ফলনশীল গাছের সাঁন্ট এবং প্রচুর 
উৎপাদনক্ষম গৃহপালিত পশুর বংশ সৃন্টর সম্পূর্ণ পারপল্থী। 
সঙ্করগুঁলি পালন করার সময় 'মচুঁরন তাদের জাতগত গুণগলির 
উন্নাত করার চেম্টা করলেন এবং তাদের সবচেয়ে মূল্যবান চারন্রগুলিকে 
ব্যাপক করে তোলবার জন্য যা কিছু সম্ভব তাই করলেন। সত্করগুলিকে 
?তনি এমন অবস্থায় রাখলেন যাতে তাদের মূল্যবান গুণগুল বিকাশের 
সাহায্য হয় এবং অনাকাধাক্ষত ধর্মগুঁলর বিলাীপ্ত ঘটে। এইভাবে 
মছ্ভুরন তাদের গুণগুলির আধিপতে,র মান নিয়ন্ণ করলেন এবং 
সঙ্করগুলির মধ্যে জাতগত প্রকৃতি সাঁন্টর প্রাক্রয়াকে নিয়মিত করলেন। 

সঙ্কর সান্টর বহু আগে থেকেই মিচুরিন গুণের আধিপত্যের 
মান নিয়ন্পণ করার কাজ শুরু করতেন। জনক যূগলের সঠিক 
মনোনয়নের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই মনোনয়নের সাহায্যেই তানি 
সে কাজ করতেন। 

যাই হোক, জনক ফলগাছের সাঠক যুগল মনোনয়নের পর মিচারন 
উপযুক্ত নিবচিনের এই নীতিকে মাতৃ গাছের ফুল, অর্থাৎ অসবর্ণ 
সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ফুলের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করলেন। 'তাঁন 

দেখালেন যে, বৃক্ষ কান্ডের প্রধান প্রধান লম্বমান শাখার কাছাকাছি যে 
ফুলগুলো জল্মায় '.. তা থেকে বৃহদায়তনের ফলওয়ালা উন্নত ধরনের 
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সঙ্কর পাওয়া যায়। কিন্তু গঠনের দিক থেকে মাতৃ উত্তিদের সঙ্গে তার বেশি 
[মল। অন্যাদকে শীর্ষের পারাধর কাছের অনুভূমিক শাখাগুলির ফুল 
থেকে ক্ষদ্রায়তনের ফলওয়ালা সঞ্কর পাওয়া যায়, এবং তার বিচ্যুতি 
ঘটে পিতৃ চারার 'দিকে।, 

পারবর্তনশীলতাকে মিচুরিন কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন, অর্থাৎ 
জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় করে ফলগাছের সঙ্করগ্যালকে 
স্ানার্দ্ট পথে প্রভাঁবত করতেন তা এই ঘটনাগুঁল থেকে বোঝা 
যাবে। | 

(১) আতি মূল্যবান সঙ্কর বীজ পেতে হলে, যেমন ধরা যাক 
আপেল পীয়ারের ক্ষেব্রে, মিষ্ুরন ফল থেকে বাঁজকে তাড়াতাঁড় বের 
করে আনতেন না, যাতে শাঁস থেকে সার পদার্থ নিয়ে বীজের সম্পূর্ণ 

বাদ্ধ হয় তার জন্য তিনি যতাঁদন সম্ভব ফলগ্দালকে সংরক্ষণ করতেন। 
(২) আমরা জান যে, বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পাঁরমাণ খুবই 

সীমিত শতকরা ০০৩ মান্্। কিন্তু প্রাতিটি তরুণ ডীন্ভদের পক্ষে কার্বন 
ডাইঅক্সাইড অপারহার্য। তাই মিচুরন সঙ্কর বীঁজ ও উৎপাদিত সঙ্কর 
চারা লাগাবার জন্য নীচু ও ঢাকা দেওয়া জমি পছন্দ করতেন। কার্বন 
ডাইঅক্সাইড বাতাসের চেয়ে ভারী, এবং এ সব জায়গায় বহযক্ষণ ধরে 
আটকে থাকে, ফলে পাতা ভালোভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড আত্তীকরণ 
করতে পারে। উশ্চু খোলা জায়গার হাওয়ায় তা উড়ে বায়। 

(৩) স্তেপনায়া সামারসকায়া টক চেরীর সঙ্গে ভ্নাদামরস্কায়া 
(রদিতেলেভা) টক চেরীর মিলন ঘাঁটয়ে, সঙ্করের বৃদ্ধি ভ্নাদামরস্কায়া 
(রাঁদতেলেভা) চেরীর দিকে নিয়ল্লণ করার জন্য িছ্ুরিন এ চেরার 
স্বভূমি, ভমাদীমর থেকে কয়েক মণ মাটি আনিয়োছলেন। অর্থাৎ 
সঙ্করকে তান মাতৃ জনকের দেশের মাটি যোগান 'দয়োছিলেন। 

(৪) বোশ মিন্টি নতুন জাতের পীয়ার তৈরী করতে গিয়ে মিচুরিন 
১৯০৬ সালে ৎসারস্কায়া পীয়ারের সঙ্গে আইডাহো পায়ারের মিলন 
ঘাঁটয়ে সগ্কর চারায় বোঁশ পাঁরমাণে চিনি সয় ক্ষমতার এক অভূতপূর্ব 

অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করলেন। পট ও কাদা (০1৪১) মেশানো নদীর 
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পিবূক্ত উর্বর দুই বর্গ মিটার জামতে তিনি দুই 'কিলোগ্রাম কলিচ্ণ, 
ছয় কিলোগ্রাম শিংয়ের গখুড়ো (খুব উৎকৃষ্ট জৈব সার), ১২৮ গ্রাম 
চাঁলয়ান শোরা মেশালেন। এ ছাড়া প্রাত বসম্তকালে জামতে পায়রার 
বন্ঠা ও কলিচণ মেশানো তরল সার লাগাতেন। এইভাবে জামকে 
উর্বরা করে প্রাত পনর দিন পর পর গাছের গোড়া গভীর করে খড়ে 
হটবেডের সারের পাঁচ সেস্টিমিটার স্তর 'দিয়ে ঢেকে 'দতেন। 

এ ছাড়াও একটা "সার দিয়ে শতকরা ১৪ ভাগ চানর দ্রবণের 
(ডিস্টিলভ জলে) তিন ঘন সেন্টিমিটার গাছের ছালের নীচে শাঁসের 

উপরের স্তরের মধ্যে ফুঁড়ে দিতেন। চারাগাছ যতই বড় হত দ্রবণের 
পাঁরমাণ ও ততই বাড়ানো হত। সঙ্কর চারার উৎপাঁত্তর প্রথম বছর 

থেকে পণ%ম বছর পর্যস্ত এই ইনজেকশন চালানো হত। 
সঙ্কর পশয়ারের জাঁবসত্তার উপর এই প্রভাবে মিচুরিনের কজ্পনা 

কার্যকরী হয়ে উঠল। এই পায়ার গাছের নাম 'দয়েছিলেন তান 
সুরগাৎ সাখারা (চিনর আঁবকল্প), এতে চিনির পাঁরমাণ ছল 
অতুলনীয়। ১২৮ গ্রামের একটি পীয়ার নিংড়ে উত্তম সগান্ধ গ্লুকোজ 
পাওয়া গেল ১৩ গ্রাম। 

এই গবেষণা থেকে মিছ্ুরিন প্রমাণ করলেন যে, কীন্রম উপায়ে 
সঙ্করের খাদ্য সরবরাহ ব,বস্থার পাঁরবর্তন করলে তা আকাধাক্ষত লক্ষ্যে 

জীবসত্তার বংশধর্ম পাঁরবর্তনকে [বিশেষভাবে প্রভাঁবত করে। 
(৫) মধ্য রাশিয়ার পুরনো স্কিঝাপেল আপেল জাতের বীজ থেকে 

উৎপন্ন কিছু চারাকে বাগানের উর্বর মাটিতে লালন করে মিঢুরিন 
ওলেগ ও ন্লুভর নামে দুইটি অভূতপূর্ব জাতের সৃন্টি করলেন। এদের 
ফলগুঁল আয়তনে সাধারণ 'স্কিঝাপেলের প্রায় দ্বিগুণ হল, এবং তাদের 
স্বাদ হল মাতৃ জাতের থেকে উন্নততর 

্লুভর জাতের আপেলের বর্ণনায় মিচুরিন বলেছিলেন: “.. সঙ্কর 
চারাগুঁলর বাহগ্গণ বা অন্তগগুণের উৎকর্ষ নির্ভর করে চারা পাঁরচযয়ি 
সুববেচনার ওপর, অর্থাৎ যথাযোগ্য ও সজ্ঞান যত্র এবং বহুল পাঁরমাণে 

মাঁটর গুণ ও পুষ্টি ক্ষমতার উপর, 
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(৬) ইরানী হলদে গোলাপের সঙ্গে কিউবার্ত গোলাপের মিলনে 
এক নতুন জাতের হলুদ গোলাপ তৈরীর উদ্দেশ্য নিয়ে মচুরিন তাদের 

িলনের প্রাতবন্ধ জয় করার জন্য এবং আকাংক্ষিত দিকে তাদের 
জণবসন্তার গাঁত পাঁরবর্তন করার জন্য প্রভাব বিস্তারের 'বাভন্ন পদ্ধাত 
প্রয়োগ করেছিলেন। মাতৃ চারাটর (ইরানী হলদে জাত) কুশীড় গজাবার 
পরই তিনি সযত্বে তার প্রধান মূলটি ছেটে দিয়োছলেন এবং ফুল 

ফোটবার আগেই তাতে পরাগ সংযোগ করেছিলেন। ফুল ফোটার সময় 

হলে মিচুরন গাছের চারাদকের মাটি গরম রাখতেন, 'বাভন্ন ধরনের 

পচা ঘাস দিয়ে ঢেকে দিতেন, তার উপরে গরম জল ঢালতেন, রা 

বেলায় গাছের চারাঁদকে গরম ইট 'বাছয়ে দতেন। রান্র বেলায় তান 

পরাগ সংযোগও করতেন। পরাগ সংযুক্ত ফুলগ্ীলকে ভিস্টিলড জল 
ও গোলাপ জল দিয়ে 'ভীজয়ে রাখতেন, এবং যে কুশড়গুলো ফোটোনি 

তাদের সমস্ত পাপাঁড়গ্ুলোকে ছেটে দিতেন, স্ফুটনোন্মখ কুড়গ্দুলিকে 

মাঁটর দিকে বাঁকয়ে এনে কোণ-আকাতির কাঁচের ঢাকনী দিয়ে 

রাখতেন। 
এইভাবে মিচরিন তাঁর নতুন জাতের গোলাপ তৈরী করলেন, এর 

নাম দিলেন তাতিয়ানা 'মচুরনা*। এর ফুলগ্যাল, সোনালী হলদে 
রংয়ের । 

(৭) আঙুর ও পাঁচ চারার বৃদ্ধির কালকে সংক্ষিপ্ত ও তাদের 

প্রয়োগ করোছিলেন। মৃদু বিদ্যত তরঙ্গের ব্যবহার করে খুবই অনুকূল 
ফল পাওয়া গিয়ৌছল। | 

কোন কোনও চারার জন্য 'িচুরন ব্যবহার করতেন উর্বর কালো 

মাটি, কোনো চারার ক্ষেত্রে দিতেন অন্র্বর বেলে মাটি, আবার অন্য 

কোন চারায় ব্যবহার করতেন চুণ মেশানো অথবা শুধু কাদা মাটি 

(018) । কোনও মাটিতে 'তাঁন মেশাতেন শাক্তশালী জৈব সার, যথা 

* তাঁর আত্মীয়া তাতিয়ানা ইভানভনা 'মিচুরিনার স্মাততে। 
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টের গণ্ড়ো, শিং বা হাড়ের গুড়ো, কোন মাটিতে হয়ত মেশাতেন 
খাঁনজ সার। কোনও গাছকে আর্দ্রতা দেওয়া হত প্রচুর, অন্য কোন গাছে 
তা মোটেই দেওয়া হত না। যে সমস্ত গাছ ছোটাদনে অভ্যস্ত তাদের 
জন্য 'দিবাভাগকে সংক্ষপ্ত করতে 'তিনি মোটা কাঠের আলোনরোধক 
কুঠঠরী ব্যবহার করতেন (দূর প্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, ককেশাস এবং ক্রিমিয়ার 

চারাগুলি এই দলের)। এপ্রকট, পচ, আঙুর, সয়াবীন ও অন্যান্য 
চারাগাছ নিয়ে এইভাবে পরাক্ষা চালানো হত। উন্ভিদ দেহকে প্রভাবত 
করার মত যা কিছ দরকার মিচুরিন তার সব 'কছুই 1বশেষ 'ববেচনার 
সঙ্গে ব্যবহার করতেন ডীন্তদের বোৌশষ্ট্য, প্রয়োজন ও বয়স অন্ুসারে। 

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উন্নত ও 'বাভন্ন ধরনের লালন 
পদ্ধাতর মধ্য দিয়ে মিচরন ডীত্তদ জীবকে নিজের বংশগাঁত পাঁরবার্তত 
করতে প্রবৃত্ত করতেন। এই ধরনের লালন পদ্ধাত এক একটা জাতের 
সমস্ত অনুকূল গুণাবলী ফুঁটয়ে তুলতে সাহায্য করে এবং প্রচুর ফসল 
নাশ্চত করে। মিচুরিনের শিক্ষার এটা হল একটা বিশিষ্ট দিক। কিন্তু 
একথাও উল্লেখযোগ্য যে, মিচুরিনের লালন পদ্ধাত অন্ধ নয় এবং তরুণ 
সঙ্কর জীবগুলিকে বিনা বিচারে তোয়াজ করাও এর উদ্দেশ্য নয়। 
ত. দ. লিসেঙ্কো বলেছিলেন, “.. সক্ষম ও সুন্দর লালন পদ্ধতির অর্থ 
আদর করে 'িঠ চাপড়ানো নয়। এতে কখনো কখনো শস্যের স্বভাবের 
বিরুদ্ধেও যেতে হয়।। 

মিদুরনের সঙ্কর চারা লালন পদ্ধাতই সাফল্যের চূড়ান্ত মীমাংসা 
করতে পারে। এই কারণেই প্রত্যেক চারা উৎপাদকের সব সময় জম, 
আলো, আর্রতা সরবরাহ, মাটির উর্বরা বৃদ্ধি, চারার আধকতর যত», 
এবং সময়মত কাঁষ কাঁরগাঁর ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে নজর রাখা উীচত। 

'সঙকর লালন পদ্ধাতর নিয়মাবলী'তে 'মিচুরিন বলেছেন, “এইখানেই 
সঙ্করের গঠনে মানুষ তার মনের ইচ্ছাকে প্রয়োগ করার অন্যতম চরম 
সুযোগ পেয়েছে, আলোচ্য বিষয়গুলির কাজকে সংহত করে মানুষ এ 
গঠনকে এক লক্ষ্য থেকে লক্ষ্যান্তরে পাঁরবর্তিত করতে পারে 

মানুষের সজনশীল শাক্তর উপর মিচুরিনের ছিল গভার বিশ্বাস। 
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পছন্দসই জাতের কীঁষ উত্ভিদ উৎপাদন করতে গিয়ে স্বাভাঁবকভাবেই 
যে সমস্ত প্রাতকূল প্রাকীতিক অবস্থায় পড়তে হয় তাকে জয় করার 
মানাঁসক ক্ষমতাকে শ্রদ্ধার অর্ধ দিতেন তিনি। মগনিপম্থীদের খাপ ছাড়া 
কাজের উপর নির্ভরতা, এবং প্রকীতির কাছ থেকে দৈব অনগগ্রহ” লাভের 
আশাকে তান নিন্দা করতেন। এর বিপরীতে তাঁর অভ্যাস ছিল লক্ষ্যের 
প্রীত একনিম্ঠতা এবং প্রকীতির কাজে নিরবচ্ছিন্ন চাতুর্যপূর্ণ হস্তক্ষেপ। 
মচুরিন লিখেছেন: 

".কাজগুল যে বৈজ্ঞানিক 'িয়মানূসারেই করা হয়েছে, হঠাং 
মিলে যাওয়ার ব্যাপার নয় তার প্রমাণ সঙ্কর চারা লালনের জনা গৃহীত 
উপযযুক্ত ব্যবস্থাবলী ... হঠাৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে উৎপাদক আসলে কোন অংশই 
গ্রহণ করেন না, কেননা প্রকতি তার জীবদেহ পাঁরবর্তন করার বিরামহীন 
কাজের মধ্যে দৈবক্রমে যা দিয়ে থাকে, তিনি তাই ব্যবহার করতেই বাধ্য 
থাকেন।, 

মচারন অন্যসৃত বাছাইয়ের (নিবচিন) নিয়মাবলণ 

ডারউইনের মতে, উপকারী উঁন্তদ ও প্রাণী যে মানুষ পেয়েছে এ 
সাফল্যের চাবিকাঠি হল বাছাই। 

কেবল সঙ্কর চারা বাছাই করেই নয়, অসবর্ণ মিলনের জন্য প্রজনক 
যুগলের বাছাই, প্রথম পনুষ্পায়নের সময় স্বাস্থ্যবান নমুনা নিবচিন, 
প্রধান শীর্ষ শাখাগুলির' কাছাকাছি জায়গার ফুল বাছাই করে রাখা 

করোছিলেন। এইভাবে উচ্চ স্তরের বীজ সান্টি এবং চারা গাছকে 
সনাদ্ট পথে প্রভাবিত করে লালন করার মধ্য দিয়েই দেশের জাতীয় 
অর্থনীতির পক্ষে মূল্যবান নমুনা উত্তাবনের জন্য মিচ্ারনের আগ্রহ 
গড়ে উঠল। বহু দশক কালের মধ্যে দিয়ে 'মচুরিন ফলগাছের চারা 
নিবচিন পদ্ধতির প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক নিয়মগ্ীলকে ব্যক্ত করলেন। 

সঙ্কর চারাগদীল বাঁজপন্রের স্তরে থাকতে থাকতেই মিচুরিন প্রথম 
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বাছাইয়ের কাজ শুরু করতেন। ছোট এবং মোটা বোঁটাওয়ালা বড় ও 
পুর বীজপন্ন, আর 'ন্রিবীজপন্রী নবোদগত অঞ্কুরকে 'মচুরন উন্নত 
আবাদযোগ্য সবেত্তিম লক্ষণ বলে মনে করতেন। 

'বীঁজপন্রের নিচের দকে ও বিশেষ করে উপর দিকের বর্ণ বোচিন্ত্যে 
রং সব সময় 'নর্ভূলভাবে ফলের ভাবষ,ত বর্ণ নিশি করে ... 

চারার শেষ বৃদ্ধির কালে পাতা খসে পড়ার আগে, দিনে বহ বার 
বাভন্ন দিক থেকে আসা সূর্যের আলোয় আলোকিত 'বৃক্ষ শিশুকে 
শবাভন্ন দিক থেকে সযত্নে পাঁরদর্শন করে তান দ্বিতীয় বাছাই 
করেছিলেন। এইভাবে 'তিনি প্রাতাঁট চারার দেহের গড়নের বৌঁশষ্টা 
দেখতে সমর্থ হতেন। দ্ঢ়তর গড়ন, বৃহত্তর পন্র ফলক, স্থ্লতর ও 

ক্ষুদ্ূতর সান্ধপন্র এবং স্থূলতর শাখাও্কুরশীর্য এইগ্লিকে 'মিছুরিন 
চারার আবাদ যোগ্যতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলে মনে করতেন। 

মিচুরিনের মতে আবাদের জন্য নিঃসংশয় যোগ্যতা হল: স্থলতর 

পন্প ফলক, পাতার কিনারায় সঙ্কীর্ণ ও গোলাকৃতি দস্তবিন্যাস, পাতার 
তলদেশে সক্ষম ও ঘনসংবদ্ধ শরাবন্যাস, ঘোর, অনুজ্জবল, কুণিত 
উপারভাগ, ঘন রোঁয়া (আপেল গাছ), সুগঠিত বৃহৎ আকৃতির উপপন্ত। 

পাতা খসে পড়ার পর মিচুরিন আর একবার নিবচিনের কাজ করতেন 
এবং প্রধান কাণ্ডের শাখাঙ্কুরগুলির শীর্ষে বড় গোল কুশড়, রোঁয়া 

ভরা শাখাও্কুরের শির ও পলতোলা শাখাঙ্কুর, পার্থ কুশড়র ঘন খাড়া 
ও পাকান বিন্যাস, তাদের বৃহৎ আয়তন এবং সুগঠিত বড় কুশড়কে 
সুযোগ্য লক্ষণ বলে মনে করতেন। 

মচ্রুরন 'িখোৌছলেন, এই লক্ষণগ্বাল দেখে বোঝা যায় যে, 
... ভাঁবষ্যং ফলে শাঁসের ঠাসা গড়ন হবার সম্ভাবনা, আবার বিস্তৃত পাকান 
বিন্যাসের ভিতর কৃণড়র দূরে দূরে সংস্থান হচ্ছে শাঁসের শিথিল গঠন 
হবার লক্ষণ । চওড়া মাথা কুশড় যাঁদ একাঁট সরল অঙ্কুরে চেপে লেগে 
থাকে তবে তা সূলক্ষণ, অন্যাদকে সর কুশড় যাঁদ ঢেউ খেলান অও্কুর 
থেকে বাইরের দিকে অবনত থাকে, তাহলে তা হল স্বভাবজ গাছের 
নিদর্শন, 
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মিচরন মনে করতেন আঁঠওয়ালা ফলগাছে (এরপ্রকট, টক চেরা, 
প্লাম, মিষ্টি চেরী) বড় গোলাকার কুশড় এক এক স্তবকে যাঁদ তিন বা 
আরও বোঁশ থাকে, এবং পন্ন সাঁ্ধতে অসংখ্য রসগ্রন্থী থাকে তাহলে তা 
শুভলক্ষণ। পীয়ার ও আপেলের ক্ষেত্রে নতুন শাখাঙ্কুরের গাঢ় রংয়ের 

ছাল প্রায়ই বিলাম্বত শীতপরক ফলকে সূচিত করে। অন্যাদকে রং 
যাঁদ পাতলা হয় তবে তা গ্রীম্মপরু জাতের প্রতিশ্রুত দেয়। সাধারণভাবে 
ধীর বৃদ্ধি এবং ছোট কাঁটার অভাব ভালো লক্ষণ। 

বাছাই করার সময় মিচুরিন সঙ্করের শাখাঙ্কুর ও পাতার গড়নকে 
জনক যুগলের শাখাঙ্কুর ও পাতার সঙ্গে তুলনা করে দেখা প্রয়োজনীয় 
বলে মনে করতেন এবং চারার গুণাবলী স্বীকার করে নেবার আগে ভিন্ন 
ভিন্ন আপেক্ষিক সাদৃশ্য বা প্রকার ভেদগুলিকে বিবেচনা করে দেখতেন। 
এীবষয়ে মিচুরন সাবধান করে বলেছেন যে, এক বছর বয়সের সঙ্কর 
চারায় এই লক্ষণগ্দীল বোশর ভাগ ক্ষেত্রে খুবই প্রাথথীমক অবস্থায় 
থাকে। কখনও কখনও সেগুলিকে অনুভব মাত্র করা চলে, এবং বৃক্ষ 
শিশু বাদ্ধির পরবতী কালে ধরে ধীরে তারা পূর্ণ রূপে 'বকাঁশত হয়। 

অবশ্য, চারার ভিতর কোন নোতিবাচক লক্ষণ থাকলেই ফল যে 
ভবিষ্যতে হান পধাঁয়ের হবে তার কোন মানে নেই। উদাহরণ স্বরূপ, 
ব্যরে দ্যাদৌ-প*ৎ পায় গাছে সুন্দর ফল হয়, কিন্তু এর পাতার গঠন 
বুনো পীয়ারের মত কর্কশ। আঁলভার দ্য সেরে পাঁয়ার গাছের ফল খুব 
ভাল জাতের হয়, কিন্তু এর শাখাঙ্কুর আতিমান্রায় নরম ও পাতা খুবই 
ছোট। 

মিচুরন সাধারণত এ একই লক্ষণের ভিত্তিতে বৃদ্ধির তৃতীয় বছরের 
শরতকালে তৃতাঁয় বাছাইয়ের কাজ করতেন। এর পর সঙ্কর চারাগুলিকে 
সারয়ে নিয়ে স্থায়ীভাবে লাগানো হত। 

মিচুরিন বলেছেন, ফলের গ্ণাগদণ অন্দযায়ী চতুর্থ বাছাইয়ের কাজ 

করতে হবে। ফলের গুণগূলি আপনা থেকেই খুব সহজেই প্রকাশ পায় 
এবং তা থেকেই চারাকমর্শর নতুন নমুনা উৎপাদনে সাফল্যের পরাক্ষা 
হয়ে থাকে। 
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মিচুরন বলেন, মনোনয়নের প্রাতট স্তরে সঙ্কর শশুর মধ্যে রোগ 
ও কাট পতঙ্গের আব্রমণকে প্রাতরোধ করার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে 
কনা চারা উৎপাদনকারীকে সোঁদকে নজর রাখতে হবে। তান বললেন, 

“কোন কোন সঙ্করের ভিতর এই ধরনের গুণের প্রাতি সযত্র দৃষ্টি দিয়ে 
তাকে জিইয়ে রাখতে হবে ... এই জাতগ্াল সোভিয়েত রাশিয়ার 
ফলোংপাদন শিল্পের পক্ষে অসীম মূল্যবান।' 

বাছাই করার সময় তিনি আমাদের চরম জলবায়ুর ভিতরে চারার 
[হম সহ্য করার ক্ষমতার 'দকে বিশেষ দৃন্ট 'দতেন। কোন চারা হিম 
সইতে পারবে না মনে করে তাকে ফেলে দেবার আগে স্বাচান্তত ও 
যত্রপূর্ণ বাছাইয়ের প্রয়োজন সম্পর্কে তান উৎপাদনকমর্দের সর্বদা 
সচেতন করতেন। 

গ্রীষ্মের শেষে প্রায়ই বহাদন ধরে বায়ুমণ্ডলের উচ্চ চাপ খুব 
বেশি থাকে (৭৬০ থেকে ৭৭০ 'মালমমিটারের মধ্যে)। এই চাপের ফলে 
কোন কোন ফলগাছে (আপেল, টক চেরী, পাহাড়ে এ্যাশ ও বার্ড চেরা) 

দ্বিতীয় বার ফুলের আবিভরি হয়। সেই সঙ্গে প্রচুর পাঁরমাণে রস ক্ষরণ 
হয়ে থাকে। এই অবস্থায় শীতে চারাকে অপাঁরণত নরম শাঁস নিয়ে বাড়তে 
হয় -- ফলে শরতের 'হিমে তাদের প্রচুর ক্ষাত হয়। এই চারাগ্যীলকে 
কন্তু বাতিল করা উচিত নয়, কারণ বিকাশের পক্ষে অনুকূল 

বংসরে তারা বিকাশের কাল যথা সময়ে সম্পূর্ণ করে, তারপরে বেশ 
ভালভাবেই শীত সহ্য করতে পারে। 

মচু'রিন আঙ্গুরের চারা মনোনয়ন করার ব্যাপারে বিশেষ যত, ধৈর্য 
ও দক্ষতা দৌঁখয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, চেহারা দেখে দু-এক বছর 

বয়সের সঙ্কর এবং সাধারণ আঙ্গুরের চারা মনোনয়ন করার সময় একথা 
খেয়াল রাখা উীচত যে শিশু জাবসত্তার সমস্ত অংশের গঠনের 

মধ্যেই বুনো প্রজনকদের দিকে িভিয়েশন একটা সহজাত ঝোঁক 
থাকে। 

মিচুরন লিখেছেন, 'এই ডিভিয়েশন তথাকাঁথত জৈবপ্রজনন তত্বের 

একটি প্রকাশ। এই তত্ব অনুসারে প্রাতটি জীবের ভ্রুণাবস্থায় এবং শৈশবে 
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বাঁদ্ধর সময় তার জাত যতগ্দলি আকাতিগত পাঁরবর্তন পার হয়ে এসেছে 
সেগ্ঁলর পুনরাবাত্ত করে থাকে।' 

মিচুরিন দেখালেন, আঙ্গুরের যাঁদ এমন কোন নমুনা উৎপাদন করা 
যায় যার বৃদ্ধির কাল সধাক্ষপ্ত, একমাত্র তবেই রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের 
প্রাকৃতিক অবস্থায় শিল্পগ্রতভাবে আঙ্গুরের আবাদ সম্ভব হতে পারে। 

কারণ এতে শিশু আঙ্গরের বাড়তে বাড়তে বসন্তের শেষে বা প্রথম 
শরতের হিমে ন্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা অপসারত হয়। উত্তরের অবস্থায় 
আবাদযোগ্য আঙ্গুরের এই হল সর্ব প্রধান গুণ। 

মচুরিনের মতে আঙ্গুর চারার অন্যান্য মূল্যবান চাঁরন্র হল _- চারার 
সতেজবাদ্ধ, আঙ্গুর লতার দৈর্ঘ্য ও স্থুলত্ব, পত্র ফলকের পারাধি, শীত 
সহনশঈলতা, এবং রোগ ও কাটের ধৰংসকে প্রাতিরোধ করার ক্ষমতা । 

আঙ্গুর চারায় ফল ধরতে শুরু হলে মিচুরিন উৎপাদনের পাঁরমাণ, 
তার স্বাদ ও আকৃতির ভিত্তিতে তাদের বাছাই করে ফেলতেন। 

সঙ্কর বা অ-সঞ্কর উভয় জাতের আঙ্গ;ুর চারার মধ্যেই পুরুষ জাত 
পাওয়া যায়। 'মচরন এগুলিকে নম্ট করে ফেলা প্রয়োজন মনে করতেন। 

'বাঁভন্ন ভৌগোলিক অবস্থায় নতুন জাতের ফল ও বেরীর উত্তিদকে 
বিশদভাবে আয়ত্ত করার উপর তান বিশেষ গুর্ত্ব আরোপ করতেন। 
এই সমস্ত গাছের ভাবষ্যং বিস্তাতির এলাকা নিরূপণ করার জন্যই এ 
কাজের প্রয়োজন। 

নতুন জাতের ফল গাছকে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়ালে, জীবনের 
বহবিধ অবস্থার মধ্যে সে পড়ে । তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অর্থনোৌতিক 
গুণ ও চারন্ন সে কিছু হারায়, কিছ আহরণও করে। স্বভাবজ গাছের 
গ:ড় যার উপর 'ভীত্ত করে নতুন জাতের কলম লাগানো হয়, তার 

প্রভাবও বিশেষ গুরত্বপূর্ণ 
ফলোৎপাদনের ক্ষেত্রে সত মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় 

যে স্বভাবজ গাছ (কলমের ভিং) তার উপর জোড় বাঁধা ফলগাছের 
ক্ষমতাকে প্রভাবান্বিত করে তোলে __ হম বা বাঁন্ট হানতা সহ্য করার 
ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় অথবা কমিয়ে আনে, ফলধারণ কালকে ত্বরান্বিত 
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করে অথবা বিলম্বিত করে; ফলের গুণাবলী উন্নত বা অবনত করে, 
আকৃতি এবং রং, ফল পাকবার কাল ও ফলের টাটকা থাকবার কাল 

ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। 
সকলেই জানেন যে আন্তনভূকার মত যে জাতের আপেল বিস্তীর্ণ 

এলাকায় ছাঁড়য়ে আছে তার শ্রেম্ঠ অর্থকরী গুণ ও চাঁরন্র প্রকাশ পায় 
কেবলমান্ন কেন্দ্রীয় কৃষ্মৃত্তকাহীন এলাকায় এবং কেন্দ্রীয় কৃষ্মৃত্তিকা 
এলাকার উত্তর ও মধ্য ভাগে। এই এলাকার দাক্ষণ 'দিফে আন্তনভকা 
এই মূল্যবান ধর্মগুলি হাঁরয়ে ফেলে হেমন্তকালশীন জাতে পাঁরণত হয়, 
তার স্বাদ আর থাকে না। 

মিচুরিন লিখেছেন, একথা পাঁরস্কার যে, যখন আমরা ফলবৃক্ষ 
বিস্তারের সঙ্গম নিরপেক্ষ পদ্ধাত গ্রহণ করি, তখনও কুপড়র প্রকার 
ভেদের জন্য একই জাতের গাছ একই বাগিচায় বেড়ে উঠলেই যে সমতুল্য 
হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই? 

এই কারণেই কেবল নতুনই নয় বহু শতাব্দী ধরে আবাদ হচ্ছে এমন 
পুরনো জাতের উত্তিদে 'বাভন্ন ধরনের রুপভেদের (আকৃতি) অস্তিত্ব 
থাকে। বাইরের অবস্থার প্রভাবে জাতিগ্ীলিতে যে পাঁরবর্তন এসেছে 

কলম তৈরীর পদ্ধাত 'দয়ে তাদের চিরস্থায়ী করে রাখা হয়েছে -_- এর 
ফল হয়েছে এই যে আনিস গাছের প্রায় ৭০টি, আন্তনভকার প্রায় ৪০1 
শ্রেণীর সৃম্টি হয়েছে, স্রিঝাপেল ও অন্যান্য গাছগীলকেও 'বাভন্ন 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 

ম. ভ. রিতভ 'লিখোঁছলেন, ".. তীক্ষ4 দৃষ্টি সম্পন্ন পাঁরদর্শক এই 

গাছগুীলকে লক্ষ্য করবেন, সাধারণ শ্রেণী থেকে তাদের প্রকার ভেদে 

[তিনি যাঁদ কোন শুভ লক্ষণ দেখতে গান তবে সেগুলিকে জোড় বেধে 
বস্তুত করার চেস্টা করবেন। তার কাছে বংশধারায় নতুন চাঁরন্র দঢঢুস্ছায়ী 
করে রাখার একটি মূল্যবান উপায় হচ্ছে কলম বাঁধা ।, 

মিচুরিন বারবার দাবী করেছেন যে, একাঁট জাতের মধ্যে কেবলমান্র 

আর্ক দক থেকে আত মূল্যবান গঠনগুলিরই বিস্তার সাধন করা 
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দরকার। এই জন্যই কলমের ভিৎ নির্ণয় করার ব্যাপারে 'তাঁন বিশেষ 
দৃঢ়তা অবলম্বন করতেন। 

১৯২০ সালের ১২ই আগস্ট অধ্যাপক ন. ই. কিচুনভের কাছে একাঁট 
[চিঠিতে মিদ্ুরন লিখেছেন, «...উদ্যানচচয়ি বাঁদ্ধ খাঁটয়ে প্রজাতি 
নিবচিন, আরও ভালভাবে বলতে গেলে, বিশেষ রকমের কলমের ভিং 
মনোনয়ন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ।* 'ম্চুরিন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, 
মলদাভ্স্কায়া ভ্রাসনায়া (মালিকভকা) পাঁয়ার কলম বুনো পাঁয়ার 
গাছের মাথায় লাগানো হলে তা থেকে সাধারণ আকাঁতর ফল হয়, কিন্তু 
স্বমূলোদ্ভুত পাঁরশশীলত পনয়ার গাছের শীর্ষে এর কলম বাঁধলে ফল 
সাধারণ আকারের তিন গুণ হয়, বর্ণ হয় উজ্জবলতর এবং স্বাদ হয় 
অত্যুৎকৃষ্ট। এ একই চিঠিতে তান আরও বলেছেন: 

“আমাদের উদ্যানকমর্শদের কেবলমান্র তত্তগত বিচারের ভিত্তিতে 
[সদ্ধান্ত না করে হাতে কলমে কাজের 'দকে একটু সযত্ব নজর দেবার 
সময় হয়েছে। এমন কোন সংস্থব্দ্ধ সম্পন্ন লোক নেই যানি দীর্ঘ 
দনের অল্পাহার ও অত্যধিক নোংরায় পোক্ত হয়ে উঠেছে বলেই, কোনো 
ভাল জাতের শৃকরছানাকে দুধ খাওয়াবার জন্য গ্রামের সাধারণ প্রায় 
জংলী ও কৃশদেহ শূকরীঁকে বেছে নেবেন। তেমন কোন ক্ষ্যাপাকে যদি 

পাওয়াও যায় তবে তার প্রচেষ্টায় যে প্রাণীর উত্তব হবে, তার ভিতরে 

ভাল বংশের সহজাত গুণ, খুব উদার হস্তে মাপলেও, বোশ দেখা 
যাবে না।' 

যে সব চারা উৎপাদনকারণ ভাইসমানের মত জাবসত্তাকে জীবনের 
অবস্থার প্রভাব মুক্ত ও পাঁরবেশ নিরপেক্ষ বলে মনে করতেন, তাঁদের 
তান খোলাখুীলভাবে কাঁঠন ভাষায় সমালোচনা করতেন। মিদ্ভারন 
লিখেছেন: 

'মনের একান্ত সীমাবদ্ধ দৃষ্টি ও খর্বতার প্রভাবেই কেবল এই 
অবাস্তব উক্তি করা সম্ভব যে, নতুন আবাদী জাতের ফলগাছ উৎপাদন 
করতে হলে, কলমের ভিতের জন্য স্বভাবজ গাছকে যে ভাবে পালন 

করা হয় চারাগ্যালকেও সেইভাবেই পালন করা উচিত।, 
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সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর উৎপাদন (মেণ্টর পদ্ধাত) 

উীত্তদ জীবসত্তার বিকাশ নিয়ল্ণ করার বিষয়ে মিচারনের সাধারণ 
জীবাঁবদ্যা মতবাদের ভীত্ত হল তাঁর সঙ্গম 'নরপেক্ষ (কলম বাঁধা) সঙ্কর 
উৎপাদন তত্ব। 

বংশগাঁত 'অপরিবর্তনীয়' ও 'অমর' __ ভাইসমান মগনিপল্থীরা এই 
তত্বের সঙ্গে শৃংখাঁলত, তাই কেবলমান্্র যৌন সংযোগেই সঙ্কর উত্তিদ 
পাওয়া সম্ভব বলে তাঁরা মনে করে থাকেন। সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর 

উৎপাদনের সম্ভাবনাকে তাঁরা অস্বাঁকার করেন, কারণ জীব প্রকৃতির উপরে 
জীবনের অবস্থার প্রভাবকে তাঁরা স্বীকার করেন না। 

অন্যাদকে মিচুরিনের মতবাদ বলে এবং সংস্পম্উভাবে প্রমাণও 
করেছে যে কেবলমান্র যৌন সংযোগেই সঙ্কর সৃষ্টি সম্ভব তা নয়, সঙ্গম 
নিরপেক্ষ পদ্ধতিতেও সম্ভব। এই পদ্ধাতর অর্থ হোল, 'বাভন্ন গুণ 
সম্পন্ন কাঁষজাত ডীন্ভদ থেকে আকাধাক্ষত গুণ সম্পন্ন নয়াজাত সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে তাদের একের সঙ্গে অন্যের কলমের জোড় তৈরাঁ করা। 

মিচারনপল্থী চারাকমারা ফলের গাছ, শাকসব্জৰ, তরমুজ, আল, তুলা, 
এবং অন্যান্য উদ্ভিদের সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর উৎপাদন করে আসছেন। 

মিচারনীয় সাধারণ জীবাবদ্যার শিক্ষায় সঙ্গম সাপেক্ষ সঙ্কর 
রূপায়ণকে সঙ্গম নিরপক্ষে সঙ্কর উৎপাদনের বিপক্ষে দাঁড় করায়নি, 
দুটি পথকেই তা এক সঙ্গে দেখে থাকে। 

মিচুরনের কথা অনুযায়ী মেশ্টর প্রতিপালক) পদ্ধতিতে চারা 
উৎপাদনকারীর ইচ্ছা মতো ফল, শাকসব্জী, [শি্পগত ডীন্ভদ ও আলদর 
তরুণ সঙ্কর-ীশশুর গুণ ও চাঁরন্রকে মানুষের কামনানমযায়ী পরিবার্তত 
করা সম্পূর্ণ সম্ভব। 

মিচুরন ও তাঁর অনুগামীদের আভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি তথ্যের 
উল্লেখ করা যাক। 

(১) স্বমূলোদ্ভূীত একটি ছয় বা সাত বছর বয়সের আপেলের সঞ্কর 
চারা নেওয়া যাক। এতে এখনও ফল ধরেনি। যাঁদ কোন রকমে এতে 
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তাড়াতাঁড় ফল ধরাবার উপায় প্রয়োগ না করা হয়, তাহলে এর ফল 

পেতে হলে আমাদের আরও দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে, কারণ এর 
জনকদের একজনের আঠারো বা কুঁড় বছর বয়স হলে তবে ফল ধরবার 
সময় হয়। 'মচুরন বললেন, ণনশ্চিতরূপে আত ফলনশনল গাছ থেকে 
[তিনটে বা চারটে ছাঁটি কেটে নিয়ে যাঁদ আমরা এই চারার মাথার 'নিচের 
দকের ডালে, কাণ্ড থেকে অনাতিদূরে জোড় বেধে দিই, তাহলে এই 
মেন্টরের প্রভাবে আমাদের চারা আগামন দু, বছরের মধ্যেই ফল দেবে। 
এরপরে মেশ্টর দেহাংশাঁটকে কেটে ফেলতে হবে, না হলে মেন্টর 
জাতের প্রভাব সঙ্কর ফলের 'গুণকে বদলে দিতে পারে, এবং 

পরবতর্শ কালে নতুন জাতের মধ্যে এই পরিবর্তন চিরস্থায়ী হয়ে গেড়ে 
বসবার সম্ভাবনা থেকে যায়, স্বভাবতই সেটা সব সময় আকাংক্ষিত নাও 
হতে পারে।' 

অন্যাদকে যাঁদ মেন্টর জাতের মধ্যে এমন গুণ থাকে যা নতুন সঙ্করের 
ফলের পক্ষে কাম্য, সে ক্ষেত্রে মিচুরন কলমকে বাড়তে দেবার পক্ষে 
সুপারশ করতেন, তাকে সত্করের সঙ্গে একত্রে তিন বা চার বছর ধরে 
ফল ধরতে 'দিতেন। 

(২) কোন কোন ক্ষেত্রে মিচুরিন ভিন্ন প্রজাতির সঙ্করের বন্ধ্যাত্ 
মোচন করতে মেন্টরের ব্যবহার করতেন। যেমন ধরা যাক টক চেরী ও 
বার্ড চেরীর (তসেরাপাদুস) একাঁট সঙ্করে ফুল এল কিন্তু ফল হল না। 
মিচারন বলেন, শকন্তু এর উপর যখন আঁম যাকে বাঁল মেশ্টর পদ্ধাত 
তাই প্রয়োগ করা হল, অর্থাং ভিতের প্রভাবে তার বাড় আরও ভাল করার 
জন্য মিন্টি চেরীর গায়ে এই সঙ্করের জোড় লাগান হল, তখন পরের 

বছরই কলমের গায়ের ফুল থেকে সুপষ্ট ফলের উদ্তব হল।, 
(৩) 'মছ্ারন বলেন, 'নতুন জাতের ক্লাসা সেভেরা চেরীর বেলায় 

ভিতের প্রভাব খুবই প্রকট হতে দেখোঁছ। এর মাতৃ বীজের গাছে ফল 
ছিল নিখংত সাদা, কিন্তু সাধারণ লাল টক চেরীর চারার গায়ে কলম 
লাঁগয়ে বিস্তার করার পর কলম গাছের ফল হল হালকা গোলাপাঁ 
রংয়ের ।' 
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(৪) প্রথম পৃজ্পায়নের সময়ে পনর বছর বয়সের এক বেটে 
িতাইকা (চীন দেশের) আপেল গাছের সঙ্গে (মাতৃ চারা) ক্রিমীয় 
জাতের কান্দিল 'সনাপের (ঁপতৃ চারা) মিলন ঘাঁটয়ে যে সঙ্কর আপেল 
চারা পাওয়া গেল তার চেহারা স্পম্টই ?পতৃ চারা কান্দিল 1সনাপের 
দকে পারিবার্তত হতে লাগল, তার ফলে তার শীতে জমে যাবার ভয় 
দেখা দিল। যখন 1সনাপের প্রভাব কাঁটয়ে ওঠার কোন আশাই আর 
থাকল না, তখন মিচুরিন মেন্টরের প্রভাব খাটাবেন বলে ঠিক করলেন। 
এই সঙ্করের 'তিনাট চারার মধ্যে একাঁটর কুপড়কে তান আগের 
কিতাইকার (মাতৃ চারা) শীর্ষে জোড় বাঁধলেন। আত্মজের উপর এ 
গাছের প্রভাব খুবই সহায়ক বলে প্রমাণিত হল। কলম খুব ভালোভাবে 
বেড়ে উঠল এবং 'হিমে তার কোন ক্ষাতই হল না। 

(৫) কলমের বৃদ্ধির যথা সম্ভব প্রাথামক পধযাঁয়ে তার উপর কলমের 
[ভিতের কতখানি প্রভাব তা নির্ঘয়ের জন্য ১৮৯৪ সালে মিছ্রুরন তিন 
বছর বয়সের স্বভাবজ পীয়ার গাছের শীর্ষে ৬০০ গ্রাম ওজনের তরুণ 
আন্তনভকা চারার একটি কুপড় জোড় বাঁধলেন; এবং ১৮৯৮ সালে 
একাট সঙ্গম নিরপেক্ষ আপেল পীয়ারের সঙ্কর পেলেন, এর নাম দিলেন 
রেইনেৎ বেগমিট। সঙ্গম নিরপেক্ষ পদ্ধাততে আবাদ করে গেলে এ ফল 
তার সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্করের গুণগ্ীলকে রাঁতিমতো বজায় রাখতে 
পারে, বস্তুত পণ্াশ বছরেরও বোঁশ তা বজায় রেখেছে। গুণাঁট হল, 
বৃত্তের কাছে ফলগ্দালর পায়ারের মত চেহারা । 

১৯৩৫ সালে অধ্যাপক স. ইসায়েভ রেইনেং বেগমিটের সঙ্গে 
মিচুরিনের পোঁপন শাফ্রান জাত সহ 'বাভন্ল ধরনের আপেলের সংযোগ 

করলেন। এই মিলন থেকে পাওয়া সঙ্কর ১৯৪৪ সাল থেকে মিচরন 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলোংপাদন প্রাতিষ্ঠানের পরাঁক্ষা কেন্দ্রে ফসল 
দিয়ে আসছে। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে কতকগুলি সঙ্করের ক্ষেত্রে রেইনেং 
বৈগমিটের .পীয়ারসুলভ বিশেষ আকৃতি বংশগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
অর্থাৎ যৌন সংযোগের মাধ্যমে বিস্তার ঘটলেও তারা সঙ্গম নিরপেক্ষ 
পদ্ধাতর মাধ্যমে পাওয়া চারন্রাবলী লাভ করে থাকে। পোঁপন শাফ্লানির 
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সঙ্গে রেইনেং বেগমিটের অসবণঁ সংযোগে উদ্ভূত মিচুরিন জাতের 
আপেলের সন্করের মধ্যে এই চরিত্র সব চেয়ে প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। 
এ কথা উল্লেখযোগ্য যে এই পরীক্ষায় দৈবন্মে কোন ভুল ঘটলে তা 
নিবারণ করার জন্য স. ইসায়েভ সংযোগ সাধনের সময় রেইনেং 
বেগ্রমিটকে পিতৃ চারা হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। 

(৬) বেলক্রদ্যুর িতাইকা সঙ্কর আপেল গাছের যে ফল মিচারন 
হলদে বেলফ্লযর (মাতৃ চারা) ও কতাইকার (পিতৃ চারা) সংযোগে 
পেয়েছিলেন, তার ভিতরে ফল ধরার প্রথম বছরে ?কতাইকার চারান্রক 
বিশেষত্বগুলি ফুটে উঠোছল। এগুলি 'ছিল মাঝারি আয়তনের, গ্রীন্মপক্ক 
এবং বহুদিন রাখার অযোগ্য _- মিচুরিন এব্যাপারটা হিসাব করে 
দেখেনান। এই ভ্রুট অপনয়ন করতে ১৯১৫ সালে তানি মেশ্টরের ছাঁট 
জোড় বাঁধলেন। অর্থাৎ হলদে বেলফ্লুর ছাঁটকে এক তরুণ সঙ্করের 
শীর্ষে কলম লাগালেন। মেশ্টরের প্রভাবে বেলফ্লদ্যুর িতাইকার ফল 
আয়তনে বেড়ে গেল। এতেও না থেমে মিচুরিন তার পরের বছর সঙ্করের 
শীর্ষে নেপোলিয়ন আপেল সহ 'বাভন্ন ধরনের আপেলের আরও ছটি 
জোড় বাঁধলেন, তার ফলে ফল আরও বড় হল এবং পাকতেও আরও 
দেরী হতে লাগল। ১৯১৯ সালে মিচুরিন ৬০০ গ্রাম আন্তনভকার শর্ষে 
বেলফ্লদ্যর িতাইকা ছাঁট লাগ্ালেন। এই মেন্টরগঠাঁড়র প্রভাবে বেলক্ল্যর 
1কতাইকা জাত 'হসাবে ১৯২১--১৯২৬ সালে চূড়ান্ত রূপ পাঁরগ্রহ 
করল --ফলের প্রাচুর্য দেখা দিল, ওজন হল ৩৪০ গ্রাম পধান্ত, স্বাদ 
হল 'মাম্ট এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল, অর্থাং জানুয়ারী বা 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তাদের রাখা সম্ভব হল। 

এইভাবে মেশ্টর পদ্ধতির সাহায্যে বেলক্লদ্যুর িতাইকা জাতের 
উৎপাত্ত হল। 

(৭) িচুরিন লিখেছেন, 'বেগমিট নাভিক পাঁয়ারের এক জোয়ান 
বয়সের সঙ্কর গাছে ফল ধরার প্রথম তিন বছরে খুবই কম ফসল হল। 

ফল পাকল খুবই তাড়াতাঁড়, জুলাইয়ের শেষাশোষ। আকাঁতও হল 
বেগমিটের মত। এর শীর্ষে মালিকভকা পাঁয়ার গাছের কিছু ছাট মেন্টর 
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[হিসেবে জোড় বাঁধবার পর দ্বিতীয় বছরে ফল হল প্রচুর; কিন্তু পাকবার 
সময়টা আগের বারের চেয়ে দুসপ্তাহ পাছয়ে গেল এবং ফলের আকাতি 
এমন বদলে গেল যে আর চেনাই যায় না। 

এর সঙ্গে সঙ্গে মেন্টর ছাঁটের ফলগ্ল হল সাধারণ মালিকভকার 
চেয়ে দুইগ্ণ বড়।, 

সঙ্করের মধ্যে ত্বরান্বিত ফল পাকান বা অন্য কোনো দরকারী 
চারন্রকে সুদড় বা বকাঁশত করার জন্যই কেবল মেন্টর পদ্ধাতর প্রয়োগ 
মচুরিন করেনান, এ ছাড়াও ফসলের বাঁদ্ধ সাধন, বৃহৎ আয়তনের 
ফল, রমণীয় বণ” দীর্ঘকাল সংরক্ষণ যোগ্যতা, ফলে চানর পাঁরমাণ 
বাদ্ধ এবং শীত সহনশীলতা ইত্যাঁদ আরও দরকারী সমস্যার সমাধানের 
জন্যও এর ব্যবহার করোছলেন। 

চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে দৈবসংঘটনের সমাপ্তি ঘটাল মেন্টর পদ্ধাত। 
এই পদ্ধাতর ফলে চারা উৎপাদনকারীকে আর প্রকাতির দাক্ষিণ্যের 
অপেক্ষায় বসে থাকা গৃপ্রধন-সন্ধানী হয়ে থাকতে হল না। ডীন্তাদ দেহে 
বংশগাঁতর পাঁরবর্তনশঈলতাকে ইচ্ছেমত 'নিরদোঁশিত করার ক্ষমতা সম্পন্ন 
শ্রষ্টায় সে পাঁরণত হল। 

মেন্টর পদ্ধাতর সৃজনশীল ভূমিকা উল্লেখ করে মিচ্ারন বৈজ্ঞানক 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছেন, এ পদ্ধাতকে সযয়ে 

রুূপায়ত করলে “.. আমরা এ পদ্ধাতর ফলে বহু আকাধাক্ষত 'নয়ল্মণ 
ক্ষমতা লাভ করার দিকে অবশেষে একটা বড় ধাপ এঁগয়ে যাব। এই 
পদ্ধাত ছাড়া আমাদের কাজের ফল বোঁশর ভাগই বাইরের 'বাভন্ন 
ঘটনার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকত ... 

অন্য এক জায়গায় তান বলেন, 'আকাধীক্ষত 1দকে সঙ্কর ফল 
গাছের এই 'ডাভয়েশন, যাকে আম “মেন্টর” প্রয়োগ নামে বিশোষত 
করোছ এবং অন্যান্য উত্তিদ জীবসন্তার উপর যার সুফল অজ্পবিস্তর 
পরীক্ষা করে দেখোছি তা মানুষের হাতে উীন্তদের দেহ গঠন নিয়ন্রণ 
করার এক বিশেষ হাতিয়ার। এই ব্যাপার আগে কল্পনা করাও যেত 
না... অদূর ভাবষ্যতে এই সব উপায়ে মানুষ খুব সম্ভবত একেবারে 
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নতুন নমুনার ডীত্তদ উৎপাদন করবে, আরও "সম্পূর্ণভাবে তা মানুষের 
কাজে লাগবে, এবং প্রকৃতির আবহাওয়ার অবশ্যন্তাবী পরিবর্তনের সঙ্গে 
তা আরও ভালোভাবে মানয়ে চলতে পারবে।, 

বৈজ্ঞাঁনকদের এবং প্রয়োগকমণদের আভিজ্ঞতা থেকে অসংখ্য তথ্য 
মচুুরনের এই সন্ত্রগ্লিকে তদ্রান্তভাবে প্রমাণ করছে। 

আমরা জানি যে কেন্দ্রীয় অণ্টলের অবস্থায় স্বমূলোভ্তুত জের্সালেম 
আর্চোক (8111017016) ফুল ফোটে না, কাজে কাজেই বীজও হয় না; 
সঙ্গম 'নিরপেক্ষ পদ্ধাততেই এর বিস্তাতি ঘটে। ১৯২৫ সালে যখন 
মিচুরনের সহকারী ই. স. গর্শকভ, সূর্যমূখীর গায়ে জেরুসালেম 
আর্টিচোকের জোড় বাঁধলেন তখন 'মচুরিনস্ক সহরের অবস্থায় কলমের 
ভিৎ (সূর্যমুখী) ও কলমে (জেরুসালেম আটিচোক) একসঙ্গে ফুল 
ফুটল। 

কলমের উপর কলমের 'ভিতের প্রভাব বা কলমের ভিতের উপর 

কলমের প্রভাব দেখার জন্য গর্শকভ আর যে সমস্ত পরাক্ষা করেছিলেন 
তাতে দেখা গেল যে, বুনো আপেলের (ভং) গায়ে পৌঁপন শাফ্রানির 
(মচুরিনের তৈরী এক জাতের আপেল) জোড় বাঁধলে, হালকা রংয়ের 
গোলাকার শিকড় 'বন্যাস হয়ে থাকে, আর রেইনেং বেগমিট আপেল 
গাছের জোড় বাঁধলে ঘন বাদামী রংয়ের লম্বা শিকড় গজায় এবং তা 

মাঁটর অনেক গভীরে প্রবেশ করে। 

সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর উৎপাদন” নামে তাঁর বইতে জাববিদ্যার 
ডক্টর ই. গ্রুশ্চেঙ্কো মেশ্টরের প্রভাবে কী ভাবে উত্ভিদের 'বাভন্ন 
প্রজাতর বংশগাঁতর আমূল পাঁরবর্তন ঘটে তা বোঝাবার জন্য অনেকগ্যীল 
ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এইগুলি তান নিজে বা অন্যান্য বৈজ্ঞানকরা 
সংগ্রহ করেছেন, অথবা মিচ্রারনপল্থীদের হাতে কলমে কাজ থেকে 
পাওয়া গেছে। 

গ্লুশ্চেঙ্কোর কাষবিলী থেকে কিছু উদাহরণের উল্লেখ করা যাক। 
মস্কোর স্বাভাবিক দিনের আবহাওয়ায় বুনো আলুতে কন্দ (19615) 
হয় না। 'আবাদী জাতের এপ্রণ চারার সঙ্গে জোড় লাগানো হলে, 
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অঙ্কুরের অবস্থা অনুযায়ী তাতে কন্দ হয়ে থাকে । অঞ্কুরের আত্তীকরণের 
সুষ্ঠু ক্ষমতা থাকলে সর্বদাই কন্দ সৃষ্টি হয়ে থাকে, আবার ঠিক 
এর বিপরীতে, অঙ্কুর দুর্বলভাবে বেড়ে উঠলে কোন কন্দই গজায় না। 
বিপরীতভাবে জোড় বাঁধলে (এপ্রণ আলুকে ভিৎ ও বুনো আল.কে 
অগ্কুর হিসেবে) নিয়মের উল্টো দিকটা কার্যকরণ হয়; অঙ্কুরের বাদ্ধি 
খুব জোরালো হলে আবাদন চারাগুলিতে কন্দ গজায় না, কিন্তু অওকুর 
দুর্বলভাবে বাড়লে কন্দের আঁবভবি ঘটে থাকে।' গ্রু্চেত্কো উল্লেখ 
করলেন যে, যখন সোনালী রাণী টমেটো ও ফকারাংঁসর জোড় এবং 

সোনালী টমেটোকে ৩৫৩ মৌক্সকান টমেটোর সেঙ্গ জোড় বাঁধা হয় তখন 
বীজের সম্ভাত থেকে জোড়ের দুটি অংশেরই গুণওয়ালা (একই থোকায় 
হলদ এবং লাল ফল ইত্যাঁদ) সঙ্করের উত্তব হল। এদের ভতর প্রচুর 
ফলনশীলতা দেখা গেল। 

এ ছাড়াও গ্নুশ্চৈত্কো তাঁর পাঁরবার্তত বর্ণের যৌন নিরপেক্ষ সঙ্কর 
টমেটোর বিবরণ 'দয়েছেন এবং বীজের চারপুরুষ পর্যন্ত অনুসন্ধানের 
ফল বর্ণনা করেছেন। 

সারা ইউনিয়ন আল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (মস্কোর কাছে) সিনিয়র 
বিজ্ঞানকমর্শ ও জীবাঁবদ্যার ক্যাশ্ডিডেট আ. ফিলি*্পভ সঙ্গম নিরপেক্ষ 
১২৬-২ সঙ্কর আল উৎপাদন করোছলেন, 'হমসহ্য করার ক্ষমতা, 

ছন্নাক রোগ বা কক্ট রোগ প্রাতরোধ ক্ষমতা ও শ্বেতসারের ্রাচুর্যের 
দিক থেকে তা অতুলনীয়। 

কেন্দ্রীয় মিচ্ুরন প্রজনন গবেষণাগারের কাঁটতত্জ্ঞক এবং কৃষি 
বিজ্ঞানের ক্যাশ্ডিডেট অ. সকলভ তাঁর লেখায় 'এফিস ম্যালি'র মত 

মেন্টর পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর 'দয়েছেন। 
সঙ্গম 'নরপেক্ষ সঙ্কর উৎপাদনের ধারাকে কা ভাবে ব্যাখ্যা করা 

যায়? 
সঙ্গম নিরপেক্ষ বা সঙ্গম সাপেক্ষ এই দুই প্রকার কোষেরই প্রাণন 

ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করা যাক। আকাদেমিশিয়ান 'লিসেঙ্কো তাঁর 
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'মেন্টর_ বাছাইয়ের শক্তিশালী উপায়' প্রবন্ধে পারজ্কারভাবে এই প্রণালণর 
বর্ণনা 'দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ষে, প্রাতিটি ডীন্তদ কোষ আত্তীকরণ 
এবং বর্জন পদ্ধাতর সাহায্যে অর্থাৎ পুম্টিকর খাদ্য শোষণ এবং বিশ্লিষ্ট 
বস্তুকে নিঃসরণ করে বেড়ে ওঠে । তারপর অনেকগুল পাঁরবর্তনের মধ্য 
দিয়ে (বিপাক ক্রিয়া সম্পার্কত আন্তকেষি ক্রিয়া) দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। 

প্রন হল: কোথা থেকে এবং কা ভাবে ডীন্তদ-কোষ পুষ্টি গ্রহণ 
করে থাকে ? 

প্রাণবন্ত উদ্ভিদের জীবসত্তা সমগ্রভাবে বাইরের অজৈব প্রকৃতি থেকে 
পাঁরবেশের দেওয়া পনাষ্ট দ্বব্য গ্রহণ করে নিজের সারা দেহ তৈরী করে। 

তাহলে যৌন কোষগাাীলর প্রাণন ক্রিয়াটা কী প্রকার ? 

আকাদেমাশিয়ান িসহ্তো বলেন, “..যখন দুটি যৌন কোষ মিলে 
যায় তখনো আন্তীকরণ চলতে থাকে, যাঁদও প্রথমটার সঙ্গে এর একটা 
মৌলিক প্রভেদ রয়ে গেছে। বলা যেতে পারে যে িম্বকোষ শুক্রাণুর 
কোষকেন্দ্রুকে আত্মসাং করে ফেলে, কিন্তু এর উল্টোটাও বলা যেতে 
পারে; শুক্রাণুর কোষকেন্দ্র ডিদ্বকোষকে আত্মগত করে নেয়। আরও 
সঠিক বলতে গেলে বলতে হয় যে, যখন দু যৌন কোষের মিলন 
(05101) হয় তখন তারা পরস্পরকে আন্তীকরণ করতে থাকে। ফলে 
কোষ দুটির কোনাটই আর রইল না, এক নতুন কোষের উত্তব হল। 
এর নাম বীজকোষ (2/£০%)। গুণগতভাবে এই বীজকোষ, 'ভম্ব কোষ 
এবং শূক্রাণ দুটি থেকেই আলাদা ।* 

বলতে গেলে গভধধান ক্রিয়ার, অর্থাৎ উত্তিদ কোষের প্রাণন ক্রিয়ার 
মাধ্যমে বাঁজকোষ উৎপাত্তর (নতুন জাবসত্তার প্রাণময় 'ভীত্ত) একটা 

[বিশিষ্ট 'দক হল এইটেই। 

এ থেকে পাঁরজ্কার হয় যে, কেবল ডীন্ভদ কোষ বা যৌন কোষেরই 
নয়, সামাগ্রকভাবে সমস্ত উীত্তদ জাীবসন্তাটর তথা এর প্রত্যেকাট 
দেহযন্ের মধ্যে, বংশানুক্রামক গুণাবলীর কারণে, পাঁরবেশের ব্যাপারে 

"1. 1). 159010100, 80700101069, 205. 6৫. 110500৬1 1954, 0. 236. 
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ও সবেপার পুন্টিকর ?জনিষ গ্রহণের 'দক থেকে একটা মনোনয়ন 
ক্ষমতা রয়ে গেছে । বাছাই করে নেবার এই ক্ষমতা জীবের একাঁট 
অত্যাবশ্যক জৈব ক্রিয়া, এ ছাড়া পাঁরবেশের সঙ্গে তাদের অন্তযেগি 
কজ্পনা করা যায় না। 'লিসেঙ্কো বলেন, “জীবসন্তা, দেহমল্ম্ ও কোষের 
মনোনয়ন ক্ষমতা হল পরিবেশের সঙ্গে পূর্বপূরূষঘদের এীতিহাসিক 
আঁভযোজনের ফল ।* 

সৃতরাং উদাহরণ জ্বর্প, আপেল গাছের একটি প্রজনক ডীস্তিদের 
দুঁট যৌন কোষের মিলনে বাঁজকোষ (2৪০$6) সৃম্টি হলে তার 
বাড়বার জন্য পিতা এবং মাতা উভয়েরই বৃদ্ধির অনুরূপ অবস্থা প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে। গভধান পদ্ধাতর ঘটনাগুঁল এইভাবেই ঘটে থাকে। 

সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর সৃম্টি হলে, অর্থাৎ একাঁট গাছের গায়ে আর 
একটিকে জোড় বাঁধলে গভধান হয় না, কারণ কলমের ভিত বা কলম 
কেউই কোষ প্রটোপ্লাজম বা কোষ কেন্দ্রের ক্রোমোসোমগ্ীলর আদান 
প্রদান করতে পারে না। তা সত্তেও, যাঁদ এ জনকজুটির ভিতর একজন 
পারবর্তনশীল বংশগুণ সম্পন্ন তরুণ সঙ্কর হয়, তাহলে অবশ্যই 
কতকগ্যাল গুরুতর পাঁরবর্তন এমন কি বংশগাঁতর মৌলিক পাঁরবর্তনও 
ঘটতে বাধ্য। 

মিচুরন বলেন যে, “... তরুণ সঙ্কর ফলগাছগ্ীল বিশেষভাবে 
নমনীয় ও পাঁরবর্তনশীল এবং অদ্ভুত সহজেই তারা পাঁরবেশের 
বহ্যাবধ বাঁহঃ প্রকৃতির সঙ্গে মাঁনয়ে নিতে পারে। অন্য প্রজাতির 
উীন্ভদের সঙ্গে কলম বাঁধলে মিথোজাবিতার (55110109515) প্রাতি 
তাদের একটা প্রবণতা গড়ে ওঠে ।' 

এই 'থাঁসসের সঙ্গে একটি নোটে মিচুরন যোগ করলেন: 'জোড়- 
কলমের সাহায্যে বংশবৃদ্ধির স্বাভাবিক পদ্ধতির সঙ্গে তারাও নিজেদের 
“মানিয়ে নেয়,॥ “অভান্ত হয়ে ওঠে”। সবাঁদক দিয়েই নমনীয় বলে তারা 
অনাত্বীয় উৎস ও অনাত্মীয় উপাদানের রস আত্মস্থ করতে থাকে ও 
সংযাক্তর আসল ঘটনাটাকে খুব সহজেই সহ্য করে নিতে পারে।' 

দঁটি ভিন্ন উপাদানের উত্তিদ কোষের খাদ্য প্নাষ্টর পারস্পারক 
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আদান প্রদানের মধ্য 'দয়ে সঙ্গম নিরপেক্ষ সঞ্কর সান্টর সম্ভাবনা সম্পর্কে 
ডারউইনই প্রথম লেখেন। যে মৌলিক পদার্থগুলর সংামশ্রণে নতুন 
বসুর উত্তব হয় তারা যে সব সময় পুরুষ বা স্বী প্রজনন যল্লেই 
সূন্ট হবে এমন কোনো কথা নেই। তারা অবস্থান করে কোঁষিক 
কলায় (06110181 1155116), এমন একটা অবস্থায় তারা থাকে 

যে প্রজনন যন্দের সাহায্য ছাড়াই হারা একন্রীভৃত হতে পারে, ফলে 
যে কুশঁড়র উতন্ভব হয় তাতে জনক যুগলের উভয়ের চাঁরন্রই বর্তমান 
থাকে। 2 

মিচুরিন যখন তাঁর নানা জাতের আপেল (রেইনে বেগমিট, বেলফ্লন্যুর 
িতাইকা, কান্দিল ?তাইকা); পণয়ার (বেগরমিট নাঁভক,), টক চেরা 
(ক্রাসা সেভেরা) প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ফল উৎপাদন করলেন, তখন একথা 
খুব পাঁরজ্কার হয়ে উঠল যে, সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্করের আহরণ করা 
চরিন্রগীলর বংশগাঁত কতকগ্াল 'নন়ম সম্মত পদ্ধীত মেনে চলে। 

এ প্রসঙ্গে সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর উৎপাত্তর অভ্যন্তরীণ দৈহিক 
প্রাক্লয়ার কথা বুঝিয়ে বলা দরকার । আকাদেমিশিয়ান 'লিসেঙ্কো এখানে 
একটি পাঁরজ্কার উত্তর 'দয়ে রেখেছেন। 

“এপিকুর” (স্বচ্ছন্দজাত) আলুর পাতা, কাণ্ড ও কন্দগুলির 
মধ্যে বিভিন্ন গঠনক্ষম পদার্থগুঁল সাধারণত এমনই যে, যখন “এঁপকুর” 
জাতের স্টোলন (মাটির নিচের শাখা যার উপর কন্দ গজায়) এ 
পদার্থগ্ীল থেকে খাদ্য গ্রহণ করে তখন “এপিকুর” কন্দের উৎপাত্ত 
হয়। 

যাঁদ আমরা একজাতের ডীন্তভদের কোষগুীলকে অন্য জাতের গঠনক্ষম 
নমনীয় পদার্থ থেকে তৈরাঁ খাবার দেবার প্রণালী শিখে নিই (আত্তীকরণ 
করতে বাধ্য করা), তাহলে কা হয়ঃ অর্থাৎ যৌন কোষগুলির মিলনের 

ঘটানো হয়? যুক্তির দিক থেকে নতুন এক বংশে নতুন ধরনের কোষ 
সৃষ্ট হবে এমন আশা করা যায়; অর্থাৎ এমন একটি সঙ্গম নিরপেক্ষ 
সঙ্কর সৃষ্ট হবে যার ভিতরে কিছু পাঁরমাণে প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি 
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জাতেরই চাঁরন্রের অস্তিত্ব থাকবে । আমার মনে হয় যে এই সঙ্করগীলতে 
সঙ্গমোস্ভূত সঙ্কর থেকে কোন মৌলক তফাংই থাকবে না।* 

কাজে কাজেই কলম ও কলমের 'ভিতের তৈরী (গঠনক্ষম) পদার্থের 
ভিতরে তার বংশের গুণ, অর্থাৎ বংশগাঁত পুরোপুরিই বর্তমান থাকে। 
এ ছাড়াও পরস্পর যোগ বা দৌহক একন্রীভবন, অর্থাং অযৌন কোষ 
বা কলমের ভি ও কলমের একব্রীভবন ঘটলে দু'তরফের 'ভিতরই 
গঠনক্ষম পদার্থের একটা পারস্পারক বা লিসেঙ্কোর ভাষায় পাল্টা 
আদান প্রদান ঘটে থাকে। আমরা জান গঠনক্ষম বস্তু বংশের চারন্র বা 
বংশগাঁতর গুণ বহন করে, সৃতরাং এই জনিষাঁটই বংশধারাবাহী সঙ্কর 
সৃম্টির কাজ করে থাকে। 

ণালসেঙ্কো বলেন, “..অযৌনসম্ভৃত সন্কর তত্রের দিক থেকে 
সঙ্গমোস্ভুত সঙ্করের থেকে আলাদা নম্ন। এক বংশ থেকে আর এক বংশে 
যে কোন চারত্রই কলম পদ্ধতি বা সঙ্গম প্রণালী 'দিয়ে সণ্টারিত হতে 
পারে। উত্তর পুরুষে সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্করের যা আচরণ তা ঠিক 
সঙ্গমোদ্ভূুত সঙ্করের সমতুল হয়ে থাকে। অযোৌন সঙ্করের বাঁজ 
বুনলে, যেমন ধরা যাক টমেটোর ক্ষেত্রে, (আর কলমের জোড় 
না বাঁধা সত্তেও) পূর্বপুরুষের সঙ্কর চরন্রগাল পরবতর্ঁ পুরুষের 
মধ্যেও ফুটে ওঠে ।”* 

মিচুরন ভঙখাঁটং মোলষ, কানর এবং অন্যান্য বিদেশশ 
জীবাবজ্ঞানীকে তাঁদের সন্দেহ এবং অযৌনসম্ভৃত সঙ্কর উৎপাদনের 
সম্ভাবনা অস্বীকার করার জন্য সাঠকভাবেই সমালোচনা করোছলেন। 
এই সম্ভাবনাকে তান ঘটনা 'দয়ে প্রমাণ করেছিলেন। তান লিখলেন, 
'আসলে এই নীতিটি অপরাজেয়; 'বাভন্ন উদ্ভিদ দেহের যৌন মিলনের 
ক্ষেত্রে যে সমস্ত ঘটনা দেখা যায় শুধু তাদের সঙ্গেই যে এর মিল আছে 
তা নয়, তার চেয়েও বৌশ। (আম আরো বলব: আমরা এখানে 

* ]010., 0. 937. 
*+ 11010, 0. 419. 
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সোজাসুজি জীবদেহের আস্তত্ব বজায় রাখার সর্বজনীন সংগ্রামের একাঁট 
দিকের সাক্ষাৎ পাই)।, 

সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও একটি নিয়মবদ্ধ 
প্রণালী আছে, সেটাও মনে রাখতে হবে। এই প্রণালীর প্রাত মিচুরিন 
সব সময়ই খুব মনোযোগ দিতেন। নিয়মাট হল উপাদানের যথাযোগ্য 
নিবচিন সম্পর্কে। কোনো চারার অসবর্ণ সংযোগের বদলে মিচুরিন যেমন 
প্রাথামক প্রজনক মনোনয়নের একটি সুসঙ্গত বৈজ্ঞানক পদ্ধাত বের 
করেছিলেন, অযৌন সঙ্কর সৃষ্টর ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি উপাদানের একটা 
উদ্দেশ্যপূর্ণ বাছাই 'তাঁন দাঁব করতেন। তাঁর লেখা 'সধক্ষিপ্তসারে' তাদের 
নিজস্ব গুণ, তাদের পন্রীবন্যাসের পারস্পারক আদান প্রদান, ভিতের 
শিকড়ের প্রভাব, এবং 'মিথোজীবিতার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের দিকে 
নজর রেখে উপাদান মনোনয়ন পদ্ধতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করোছলেন 
মিচরন। তান দাবী করতেন যে, প্রাতাঁট উপাদানকে আলাদাভাবে দেখা 
উঁচত। 

মচারনের কথামত 'সম্মিলনের ক্ষেত্রে প্রাতাট ডীন্তদ কেবল তার 
নিজের জাটর সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, সম্পূর্ণ প্রজাতির 
সঙ্গে নয়।' 

ফল, শাকসব্জী, তরমুজ, আল, চা, টকফল ও অন্যান্য অযৌন 
সঙ্করের দুধরনের তাৎপর্য আছে - একি অর্থনৌতক, অন্যাট 
সাধারণ তাত্ক। 

সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর উৎপাদনের অর্থনৌতিক বৌশম্ট্য -_- বেশি 

শীঁতসহনশীলতা ও উৎপাদন ক্ষমতা, দ্ুতপরুতা, উন্নত গুণ সম্পন্ন 
ফল, উন্নত স্বাস্থ্য ও রোগ এবং কটের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা । 

কলমের সাহায্যে কষ উীঁন্ডদে প্রজনক চারন্র গুণ) আরোপ করে 
বংশগাঁতির পাঁরবর্তন সাধনের নিয়মাবলী আঁবম্কার করতে পারায় সঙ্গম 
নিরপেক্ষ সন্কর উৎপাদনের তাত্বিক 'ভাত্ত পাওয়া যাচ্ছে। যে যে কারণে 
জীবপ্রকৃতির বিকাশ ঘটে, তাদের সকলের এঁক্য ও তুল্যমূল্য বিষয়ে 
মচুরিনের বস্তুবাদী 'শিক্ষার জয় ও শাক্ত এতে প্রকাশ করেছে। 
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ভাইসমান মর্গনিপম্থাীরা সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর পদ্ধাতকে অস্বীকার 
করায় জীব এবং পাঁরবেশ নিরপেক্ষ 'বংশধারাবাহী আঁবনশ্বর 
বন্তথাবশেষএর আস্তত্ব সম্পকে তাঁদের ভাববাদী ও আধাবদ্যক তত্তের 
সামগ্রক অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। 

সঙ্গম নিরপেক্ষ সঙ্কর উৎপাদন সম্পর্কে মিচুরিনের শিক্ষার আরও 
বিস্তীত সাধন করে সোভিয়েত জীবাবজ্ঞানীরা প্রক্কীতর বিকাশ সম্পর্কে 
একাঁট বস্তুবাদী টন্তাধারাকে তুলে ধরেছেন। 

এঙ্গেলস বলেছেন, 'আমাদের আঁধগম্য সমগ্র প্রকৃতি হল একাট 

সিস্টেম, বস্ুসমূহের একটি পরস্পরসম্পীকতি সমগ্রতা। বস্তু বলতে এখানে 

আমরা বুঝ নক্ষত্র থেকে পরমাণু এবং ইথারের আস্তত্ব আমরা যতটুকু 
মাঁন, তার ক্ষদুদ্র অংশ পর্যন্ত সমস্ত বস্তুগত আস্তত্ব। এই বস্তুগুল যে পরস্পর 
সম্পর্ক বিশিষ্ট তার মানেই হল তাদের একর উপর অন্যের ক্রিয়া রয়েছে, 
এবং আসলে এই পারস্পাঁরক প্রাতিক্রিয়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছে গাঁতি।, 

উপরে মিচুরিনের সাধারণ জাীবাবদ্যার মূল কথাগলির সংক্ষপ্ত 
পারচয় থেকে এই উপসংহার টানা যেতে পারে: 

(১) ভাইসমানের (মেন্ডেল মর্গানের) উত্তদ, প্রাণী ও জীঁবাণুদের 
জীবনে মানব নিয়ল্লমিত অবস্থার সাহায্যে জীবপ্রকৃতির স্দানা্দন্ট পথে 

মুখোস খুলে দিয়েছে মিচুরনের দ্বন্ঘমূলক বস্তুবাদী ও প্রগাতশীল 
শিক্ষা এবং তা বাতিল করেছে। 

(২) মিদ্ভারনের শিক্ষা যৌথ ও রাম্দ্রীয় খামারে উৎপাদনের 
সমস্ত প্রয়োজন 'মাটয়েছে। নতুন বহু ফলনশীল উী্তদের রূপ 
ও বহু উৎপাদনক্ষম গৃহপালিত প্রশুর বংশ প্রবর্তনে সহাযতা 
করেছে। 

(৩) কৃঁষাঁবদ্যার ব্যবহাঁরক কাজকর্মের প্রয়োজন থেকে উদ্ভৃত হয়ে 
মিচুরনের জীবাঁবদ্যার শিক্ষা সমগ্র সোভিয়েত বিজ্ঞানের গর্বের 
বিষয় হয়ে উঠেছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানী এবং প্রাকটিকাল কমর্দের 
সামনে সৃজনশীল কাজের এক বিরাট ক্ষেত্র খুলে গেছে। 
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'.. মানুষ তার আভব্যক্তির পথে উন্নাতির এক উচ্চতর পর্যায়ে এসে 
পেশছেছে। ভাগ্যের উপর সে আর এখন নিভ/'র করে থাকতে পারে না। 

প্রকৃতির দাক্ষণ্যের ব্যবহারে সে আর তৃপ্ত নয় _ সে দান তো তার 
প্রয়োজনের প্রাত অন্ধ। আজ মানুষ যে কেবল বাঁভন্ন যন্পাতির 
প্রাণহীন ঘল্ম সৃন্ট করতে পারে তা নয়, নয়া প্রজাতির উীন্তদের 
জীবসত্তাও সৃষ্ট করতে পারে; হয়ত ভাবিষ্যতে তার আস্তত্বের পক্ষে 
আরও প্রয়োজনীয় প্রাণীপ্রজাতির সূষ্টিও সে করতে পারবে। 



(৩) সাম্যবাদের সেবায় 
মিঢ্ুরিনের জীনবিদ্যা 

চে 

প্রলেতারয়েতদের মহান শিক্ষক কার্ল মার্কস বলেছেন, জনগণকে 

উদ্বুদ্ধ করলেই একটা তত্ব পাঁরণত হয় একটি বাস্তব শাক্ততে। 

জীবনের অবস্থা যে ডীত্তদ ও প্রাণীর বিকাশকে প্রভাবিত করতে 

পারে, জীবসত্তা তার জীবনে যে গুণাবলী ও চাঁন আহরণ করে তা যে 

বংশানুক্রমে সঞ্টারত করে, পাঁরবেশের পাঁরবর্তন ঘাঁটয়ে এই প্রণালীকে 

যে পাঁরকল্পনা মাফিক চালান সন্তব মিচুরিনের এই তত্ব একটি বিরাট 

পার্থব শীক্ততে পাঁরণত হয়েছে। 

আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর বহু আগে। এখন তা সাধারণ 

জনগণের মধ্যে সাঁত্য সাঁতিই অতুলনীয় বস্তার লাভ করেছে এবং 

সোভয়েত সমাজতান্নিক সমাজের একটি যথার্থ বাস্তব শীক্ত হয়ে 

উঠেছে। খেয়ালী প্রকীতির কাছে দাসত্বসূলভ আত্মসমর্পণ অস্বীকার করে 

িচরনের ছান্র ও অনুগামীরা আজ প্রকাতিকে মেহনতা মানুষের কাজে 

লাগয়েছেন। 

উত্তরে, উরাল অণ্চলে, দূর প্রাচ্যে ও সাইবৌরয়ায় বহন সংখ্যায় 

ইনাঁস্টটিউট, শত শত আগ্চালক গবেষণাস্থছুল ও কেন্দ্র, হাজার হাজার 

যৌথখামারের পরাক্ষাার আজ নতুন শীতসহ প্রচুর ফলনশীল জাতের 

খাদ্য শস্য, শাকসব্জ, 'শজ্পগত উত্তিদ এবং ফলগাছ উৎপাদনের জন্য 

মচুরিন পদ্ধতির প্রয়োগ করছে। 
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মচুরিনের দ্বারা স্থাপিত ও তৎকালে পারচালিত কেন্দ্রীয় মিচুরিন 
প্রজনন গবেষণাগারটি প্রাকীবপ্লব কালের একটা ছোট নাসরিার অবস্থা 
থেকে পাঁরণত হয়েছে একটি 'বাশম্ট বৈজ্ঞানক গবেষণা প্রাতিষ্ঠানে। 

মছ্ারনস্কের চারপাশে একদা আনন্দহাীন রৌদ্রদপ্ধ পাঁতিত জাম এবং 
শুকনো অনূর্বর মাঠে এখন স্থাপিত হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রজনন গবেষণাগার 
ও ফলোংপাদনের বৈজ্ঞানক গবেষণা প্রাতিষ্ঠান, ফল ও শাক-সব্জীর 

শিল্প বিদ্যালয় এবং মিচারন রাষ্ট্রীয় খামারের বাগিচা, বিজ্ঞান ও শিক্ষা 
প্রীতষ্ঞান, পরাীক্ষাগার, গরম চারা ঘর, শীতে ডীন্তদ সংরক্ষণ ঘর, 

নারসরী, ফল সংরক্ষণ ঘর, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। এরা জায়গাটাকে 

দেশের ফলোৎপাদনের বৈজ্ঞানিক শিল্পকেন্দ্র করে তুলেছে। এই 
প্রাতজ্ঞঠানের চারপাশে মাইলের পর মাইল সমস্ত জায়গাকে আধিকার 
করেছে নতুন নার্সারী, পরীক্ষামূলক ক্ষেত; সংগ্রহ, ফলের জাত পরীক্ষা 
কেন্দ্র এবং শিল্পগত ফলের বাগান -_ এরা সবাই মিলে প্রকৃতি রূপান্তরের 
মহান সাধক মিচ্রনের সৃজনশীল "ন্তাধারার একটি জীবন্ত গবেষণাগার 
গড়ে তুলেছে। এর সর্বত্র রয়েছে আপেল, পীয়ার, টক চেরা, প্লামের 

বাগান, আঙ্গুর ক্ষেত, কারাণ্ট ক্ষেত, গুজবের, র্যাস্পবেরী, স্ট্রবেরী 
এবং অন্যান্য গাছ। আগে এখানে মাম্ট চেরী, এপ্রকট, 'ফলবার্ট 
বাদাম, কুইন্স ইত্যাদর কোন চাষ হত না; এখন এ সবই এ এলাকায় 
দেখতে পাওয়া যায়। 

[মচুরিনস্কের উপকণ্ঠে বাগানগনাল ছাঁড়য়ে আছে তিন হাজার পাঁচ 
শ' হেক্টর জম নিয়ে; কিন্তু কুঁড়ি বছর আগে এখানে ছিল শদধদ ছোট 
ছোট ব্যাক্তগত বাগানে কিছ কিছু পুরনো জাতের শ্রীহীন আপেল 
বা পাঁয়ার। 

বর্তমানের এই ফলের বাগানগ্ঁলির অজ্প দিনের গ্রাছগালতে ফল 
ধরাও শুরু হয়েছে সবে। তব্য তা থেকে হাজার হাজার টন সুস্বাদু 
ফল ও বেরণ পাওয়া যাচ্ছে। গাছের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলনও সেই. 
অনুপাতে বাড়বে। ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সের মিচারন জাতের বেশির 
ভাগ আপেল ও পীয়ার গাছ থেকে প্রাত হেক্টর জমিতে বছরে ২৫ 
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থেকে ৩০ টন ফল পাওয়া যায়; ২৫ বছর বয়সের গাছ থেকে প্রা্ত 
হেক্টরে বাৎসারক উৎপাদন দাঁড়ায় প্রায় ৫০ থেকে ৭০ টন। 

'মিচুরিন ও তাঁর অনুগামীরা উত্তরে জাতের যে আঙ্গুর উৎপাদন 
করেছেন, তা বহু দূরে দূরে ছাঁড়য়ে পড়ছে। তাম্বভ এলাকায় আধুনিক 
কালেও আঙ্গুরকে বিদেশী ফল বলে মনে করা হত। আঙ্গুর এখন 
সেখানে স্থানীয় ফল হিসেবে উৎপন্ন হচ্ছে, এবং তার চাষ গ্ুব সাফল্যের 
সঙ্গে আরও উত্তরে -_ রিয়াজান, তুলা, মস্কো, কালাঁনন, ভোৌলাকয়ে 
লাকি এমন কি নভগরদ ও লেনিনগ্রাদ এলাকাতেও ছাঁড়য়ে পড়ছে। 
মিচুরিন ও তাঁর ছান্দের তৈরী মিন্টি চেরা, গ্রপ্রকট, 'ফিলবার্ট বাদাম 
ইত্যাদির নতুন উত্তরে জাতের চাষ বার্ধত হারে ও আরও দ্ঢুতার সঙ্গে 
প্রচলিত করা হচ্ছে। 

কেন্দ্রীয় প্রজনন গবেষণাগার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রাতিষ্ঠানের 
ফলের জাত পর+ক্ষার বাগানগুলোতে 'মচুরিন এবং তাঁর অনুগামীদের 
সৃন্ট 'বাভন্ন জাতের আপেল, পীয়ার, টক চেরী আর প্লামের সংগ্রহ 
এবং সবেত্তিম জাতের জনাপ্রয় ফলের চাষ হচ্ছে। এই সংগ্রহের ভিতরে 
২৫০০এরও বোঁশ নমুনা রয়েছে, এরাই হল সমস্ত কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তর 
পূর্ব অণুলের বেশ কিছু অংশ এবং সোভিয়েত রাঁশয়ার পাহাড়ে 
অণ্লের যৌথ ও রাম্দ্রীয় খামারগ্ীলতে সরবরাহের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। 

বেলক্ল্যর 'কিতাইকা, পোঁপন শাফ্রান, পোঁপন 'কিতাইকা, কুলন 
[িতাইকা, শাফ্রান 'কতাইকা, স্লাভয়াশ্কা, কালাভল আনিসাঁভ আপেল, 
ব্যরে জিমনায়া পীয়ার, রেণী কুদ রিফর্মা ও রেণী ক্লুদ কলখজান প্লাম, 
ক্লাসা সেভেরা, প্লদরদনায়া এবং শিরপন্রেবের টক চেরা প্রভাতি ফলগাল 
অর্থনৌতিক দিক থেকে মূল্যবান এবং শীত সহনশীলতা ও প্রচুর 
ফলনশীলতার জন্য খ্যাত দক্ষিণ জাতের চেয়ে কোন অংশে হান নয়। 
মিচুরিন জাতের ফলের জন্য প্রচুর চাহদা মেটাতে গিয়ে কেরল কেন্দ্রীয় 
প্রজ্জনন গবেষণাগারের নার্সারী থেকেই লক্ষ লক্ষ আপেল, পায়ার, টক 
চেরী, প্লাম ও মিম্টি চেরীর চারা, আঙ্গুর গাছের ছাট এবং ছোট ফল 
গাছের ঝাড় তৈরী করে বিতরণ করা হয়েছিল দেশ জুড়ে হাজার 
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হাজার যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের বাগিচা, গবেষণা কেন্দ্র এবং 
'মচুঁরনপল্খী যৌথখামারী পরীক্ষকদের মধ্যে। এ ছাড়াও এঁ একই 

সময়ে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের নাসরীগুল স্বভাবজ গাছে জোড় 
কলম বাঁধবার জন্য লক্ষ লক্ষ আপেল, পীয়ার, টক চেরা, প্লাম এবং 

মান্ট চেরীর ছাঁট বতরণ করোছলেন। ফলোৎপাদনের মিচুরন 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় খামারের ফলের বাগান, এবং যৌথ 
ও রাম্দ্রীয় খামারের নাসরীর তৈরী মিচুরিন জাতের চারার সংখ্যা প্রতি 
বছর বাড়ছে। 

সোভিয়েত চারা উৎপাদনকমর্দের মিচুরন এখনকার চেয়ে নতুন 
উন্নতগুণ সম্পন্ন কৃষি উত্তিদ উৎপাদনের কাজ নিরবাচ্ছন্নভাবে চালিয়ে 
যাবার নির্দেশ 'দয়ে গেছেন। নির্দেশে অনুসারে কেন্দ্রীয় প্রজনন 
গবেষণাগার, যার পরাঁক্ষামূলক ক্ষেত ও ফলের বাগানগুলি ৫০০ 

হেক্টরেরও বোশ জায়গা নিয়ে বিস্তৃত-_মিচুরনের মৃত্যুর পরে 
সেখান থেকে ১২০টিরও বোশ নতুন অর্থনৌতক 'দিক থেকে মুল্যবান 

আঙ্গ;রের দ্বুতপক্ক ও শীতসহ জাত এবং সংক্ষিপ্ত বকাশ কালের জন্য 
বিখ্যাত তরমুজ, ফুট, টমেটো উৎপাদন হয়েছে। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত অংশ থেকে বছরে ৪০,০০০-- 

০,0০০ লোক মিছ্ুরনস্ক দেখতে আসে। কাঁষ ও শিক্ষক ইনাস্টাটিউট 
এবং 'বিশ্বাবদ্যালয়ের জীবাঁবদ্যা বিভাগের ছান্ররা তাঁদের পলাতক পরাক্ষার 
থিসিস লেখবার জন্য মিচুরিনস্কে আসে। ছায়াচিত্রের কর্মারা নতুন 

ডীন্তদ তৈরী করার মিছ্রারন পদ্ধাত বুঝিয়ে দেওয়া হয়। শিজ্পীরা 
মিচুরনস্কে যান পুষ্প শোঁভত ও মিদ্ারন জাতের ফল পাঁরপূর্ণ 
বাগানের ছবি আঁকতে । কাব এবং লেখকরা গদ্য ও কবিতায় এই মহান 
চারা উৎপাদকের যশ বর্ণনা করে থাকেন। 

বৈজ্ঞানিকরা 'মিচুরনস্কে যান তাঁদের অভিজ্ঞতার পাঁরমাপ করে 
ভাবের আদান প্রদান করতে আর কষ ডীন্তদ মনোনয়ন ও প্রজননের 
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ক্ষেত্রে নতুন কাজের রূপ 'িধরিণ করতে । তরুণ প্রকাতীবজ্ঞানীরা 
মছুরন বিজ্ঞান গবেষণা ফলোংপাদন প্রাতষ্ঠান পাঁরদর্শন করতে যায় 
শমচরিন বিজ্ঞানের 'ভীঁত্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে। 

উত্তরে, উরাল ও সাইবেরিয়াতেও যে ফলোৎপাদন প্রসারত করা 
সম্ভব এই মহান ধারণাটি 'মচুরন তাঁর রুপান্তরক মতবাদের উপর 'নর্ভর 
করে পণ্চাশ বছর ধরে অক্রান্তভাবে প্রচার করেছেন। অথচ' বহ্ শতাব্দী 
ধরে এই সমস্যাকে সমাধানের অযোগ্য বলে মনে করা হত। 'মিচুরিনের 
স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে। এখন বিস্তৃত সোঁভয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেক 
এলাকা ও অণুলে িছরনের অনুগামনীরা স্থানীয় আবহাওয়া ও মাঁটর 
অবস্থার উপযোগন 'বাভন্ন জাতের শস্য ও 1শল্পগত ডীত্তদ, ফল ও 

বেরীর চারা উৎপাদনে তাঁর পদ্ধাত প্রয়োগ করছেন। 
ফলোৎপাদনের মিচ্ভারন বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা প্রাতজ্ঠান এবং তার 

আগুলিক পরাঁক্ষা কেন্দ্রগুল ইতিমধ্যেই ৮১৯1ট উৎকৃষ্ট চারা উৎপাদন 
করেছেন এবং রান্দ্রীয় জাত-পরাক্ষানিকেতনে বিভিন্ন ধরনের ২২৫ 
জাতের নতুন প্রাতশ্রাতিপূর্ণ ফলের চারা পাঠিয়েছেন। এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় 
ও উত্তর অণ্চলে, ভলগা ও উরাল অণুলে, দাঁক্ষণ-পূর্ব এলাকায়, পাঁশ্চম, 

মধ্য ও পূর্ব সাইবোরিয়াতে তাঁরা ১০০'র বোশ মূল্যবান জাতের আপেল, 

পীয়ার, টক চেরী ও প্লাম গাছ সাধারণ জাত হিসেবে চালু করেছেন, 
দাক্ষণ অণ্চলে সাধারণ জাত হিসেবে চালু করেছেন নতুন জাতের এপ্রকট, 
মিম্ট চেরী ও আঙ্গুর। 

মহান অক্টোবর সমাজতাল্তিক বিপ্লবের আগে সাইবোরয়া বা 
উরাল অণ্চলে ফলের বাগানের কোন আস্তত্ব ছিল না। ১৯২০ সালে 
উরাল, সাইবোরয়া এবং দুর প্রাচ্যের সুবিস্তুত দেশগ্ীলতে মান্র ৩০০ 

হেক্টর জমিতে ফলের বাগান িল। এগ্যীল ছিল উদ্যানচচ্র কমরদের 
মধ্যে যারা প্রথম এ কাজে হাত দিয়েছিল তাদের আঁধকারে। এই 
বাগানগূলি এত ছোট ছিল যে তাদের কোন কোনটায় পাঁচাট বা দশাঁটর 
বেশি সাইবেরীয় রেইনেং জাতের আপেল গাছ ছিল না-- এতে ফল হত 
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বুনো বাদামের আকারের, আর ছল চ্ছানীয় জংলা কারাণ্ট, র্যাস্পবেরণ, 
গুজবেরী এবং কষা বার্ড চেরী। 

মহান রুশ বিজ্ঞানী দ. ই. মেন্ডেলেয়েভের মতো মিচুরিনের সমসামায়ক 

ও সাইবেরিয়ায়। আমাদের দেশের এই বিরাট অঞ্টলগ্ীলর উন্নাতির 
চেম্টা করেছিলেন। মেণ্ডেলেয়েভ যখন এই সমস্ত অণ্লের খাঁনজ সম্পদের 
যথাযথ ব্যবহারের পথ নির্দেশ করাছলেন, মিচুরিন তখন উদ্যানচচরি 
অগ্রগামী কমা্দের এ এলাকার চরম জলবায়কে কী করে জয় করতে 
হবে তাই শেখাচ্ছিলেন। 'উরাল ও সাইবোৌরয়ার ফলোংপাদকদের 

পাশ্চমী জাতের মিলনে উদ্ভূত বীজ থেকে চ্ছানীয় মাঁটতে চারা সব 
সময়েই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য । অন্য কোন কারণে না হলেও অন্তত এই 
কারণে নির্ভরযোগ্য যে বিকাশের একেবারে প্রথমাবস্থা থেকে স্থানীয় 
বাহঃ প্রক্কাতির আবহাওয়ার নিরবাচ্ছিন্ন প্রভাবে ডীন্তদ দেহের গঠনতন্ত্র 
তৈরী হয়েছে (উদ্ধাতিচহন লেখকের)। এই কারণেই উরাল এলাকা বা 

কিন্তু কেবলমান্র যৌথখামার পদ্ধাত এবং সোভিয়েত জনগণের 
পণ্টবার্ষকণী পাঁরকজ্পনার সাফল্যের মধ্য দিয়েই এই অপূর্ব বৈজ্ঞ্ানক 
থাঁসস কার্যকর হতে পেরোছিল। গ্রামাঞ্চলে যে বিরাট বিপ্লব চলাছল 
মিছারন তা 'নাক্ষয়ভাবে লক্ষ্য করেনান। যৌথখামার আন্দোলনে তান 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করোছলেন। এই জন্যই যৌথখামার পদ্ধাতর 

র্পাস্তরকারী শাক্ত সম্বন্ধে গভনর বিশ্বাসের আঁবনশ্বর বাণী উচ্চারণ 
করতে পেরোছিলেন তান। 

১৯৩৫ সালে তিনি লিখোছিলেন, "সর্ব কালের এবং সর্ব জনগণের 
কাঁষ কাজের ইতিহাসে এই প্রথম যৌথখামারীর মধ্যে পাওয়া গেল এক 

নতুন কৃষিকমর্কে। এই কমর্শ অপূর্ব টেকনিকাল হাতিয়ার নিয়ে প্রকৃতির 
শাক্তর বরুদ্ধে লড়াই সুরু করেছে। প্রকাতিকে সে প্রভাঁবত করছে 
একজন রূপান্তরকারীর মত।, 
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এই ছন্ন কয়টি লেখার পর কুঁড় বছরেরও বোশ সময় আতবাহিত 
হয়েছে। উরাল ও সাইবেরিয়াতে তখন ফলোংপাদন ছিল অজানা । এখন 
সেখানে হাজার হাজার হেক্টর জাঁমতে পৃ্পত হয়ে উঠেছে 
যৌথখামারের বাগান। 

বৈজ্ঞানিকরা, উরাল ও সাইবোরয়াতে উদ্যানচচ্াা সম্পর্কে উৎসাহণ 
ব্যাক্তরা, বহু চমৎকার প্রাকাটকাল কমর্শ এবং মিদ্রারনপন্থী পরণক্ষকেরা 
উরাল ও সাইবোরয়ার চরম জলবায়ুর 'বরুদ্ধে সংগ্রামে মিদ্ীরনের 
শিক্ষাকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। 

উরাল যল্মনিম্ণ কারখানার মজুরদের মধ্যে মিচুরনপল্থী পরাক্ষকরা 
যৌথ ফলোদ্যান প্রাতষ্ঠায় প্রশংসনীয় উদাম দৌঁখয়েছে। উরাল 

যল্ানমণি কারখানায় ইতিমধ্যেই ১৬টি ফল ও বের ফলের যৌথ বাগান 
সৃম্ট হয়েছে; এই বাগান প্রায় ৬৫ হেক্টর জাঁমতে অবাস্থত এবং এতে 
বস্তুত জালের মত জল সেচন ব্যবস্থা রয়েছে। যৌথ বাগান চচয়ি এক 
হাজারেরও বোশ মজুর নিযুক্ত রয়েছে। প্রাত বছর তারা র্যাস্পবেরী, 
কারাশ্ট, গুজবের, ও বুনো স্ট্রবেরা প্রচুর পাঁরমাণে ফাঁলয়ে থাকে। 
ফল ও বেরীর নিবচিনে তারা মিচুরন পদ্ধাতর প্রয়োগ করেছে। 
অনাতবিলম্বেই আপেল, পীয়ার, টক চেরী ও প্লামের স্থানীয় জাতও 

তারা উৎপাদন করবে। 

উরাল যল্মানমাণ কারখানার সুনাম সমস্ত উরাল ও সাইবোরয়াতে 
ছাড়িয়ে পড়েছে। এখন নভাসবিস্্ক ও অন্যান্য শহরেও যৌথ বাগানের 

সৃষ্ট হয়েছে। 
গমচ্লুরনের মনোনয়ন এবং উদ্যানচচরি ক্ষেত্রে বর্তমান কাজের কত 

দূর বিস্তার হয়েছে তা এই ঘটনা থেকেই দেখা যাবে -_ কেবল আলতাই 
অণ্চলেই অনেক যৌথখামারের ফলের বাগান 'ছিল। এগুলো সখের 
বাগান নয়। ফল বাজারে বিক্রী করা এদের উদ্দেশ্য। যৌথখামারগুলির 
তাতে আয় খুব কম হত না। এদের মধ্যে কোন কোন যোথখামারের 
ফল ও বেরীর বাগান ৩০ থেকে ৪০ হেক্টর জায়গা জুড়ে আছে। 

মচরনের আগে আপেল চাষের সবেত্তির সীমা --ভলগদা, 'কিরভ 
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(পুরনো নাম ভিয়াতৃকা) ও উফা শহরের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। আজ 
মিচুরনের প্রণালী অনুসারে স্থানীয় কমাদের তৈরী নতুন উরাল- 
সাইবেরীয় আর মিচুরিন জাতের আপেলের চাষ হচ্ছে সাইবোরয়ার বিস্তৃত 

ভূমিতে। 
উরাল ও সাইবেরিয়াতে উদ্যানচচরি বিকাশের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার 

হল এর 'নয়মিত উন্নাত। 
১৯২৯ সালের আগে মঙ্গোলীয় গণ প্রজাতন্ন থেকে উত্তর মহা- 

সাগরের তাঁর পর্যন্ত বস্তুত ক্রাসনইয়াস্ক্ক প্রদেশে উদ্যানচ্চা হত মান্র 
দশ হেক্টর জমতে । এখন ৩০০০ হেক্টরেরও বোঁশ জাঁমতে বাগান 
লাগান হয়েছে। মিনূসিনস্ক জেলার প্রাতিটি যৌথখামারের একাটি করে 

ফলের বাগান আছে। 
স্ভের্দলভস্ক, চোলয়াবন্স্ক নভাঁসাঁবস্ক এবং ওমৃস্ক অণুলে 

ফলের বাগানগ্ঁল ২০০০ থেকে ৩০০০ হেকটর জাম নিয়ে গড়ে উঠেছে। 

মিচুরনের আলোয় উদ্ভাঁসত পথ অনুসরণ করে উরাল ও 
সাইবৌরয়ার বিখ্যাত চারা উৎপাদনকমর্স, বৈজ্ঞানিক ও প্রাকটিকাল কম্ঁরা 
গত ২০ বছরে ২২৫ট স্থানীয় জাতের আপেল, পীয়ার, টক চেরা, 

প্লাম, কারাণ্ট, গুজবের, হিপ্পোফায়ে রামনোইদি (11101000186 111- 

[11101065), র্যাস্পবেরী এবং বুনো স্ট্রবেরী উৎপন্ন করেছেন। এর ফলে 
উরাল ও সাইবোরয়াতে উদ্যানচচরি আরও সন্ভাবনাপূর্ণ পথ উন্মুক্ত 
হয়েছে। 

কাঁষাবদ্যার ডক্টর এবং স্তাঁলন পুরস্কার বিজেতা মিখাইল 
আফানাসয়েভিচ্ লসাভেঙ্কো আলতাই অঞ্চলে . মিচুরন মনোনয়ন 
পদ্ধাতর একজন অগ্রগামী কমাঁ ও এ জায়গায় একটি আগ্লিক 
পরাক্ষাকেন্দ্রের ডাইরেক্র। তান সঙ্কর ফল ও বেরীর চারার এক বিরাট 
সংগ্রহ সৃম্ট করেছেন। এই সংগ্রহ এ বিস্তৃত এলাকায় ফলোৎপাদনের 
ভবিষ্যং উন্নাতর প্রধান বুনিয়াদ। 

ন. মন. তিখনভ ও ন. ম. সমাকভের নেতৃত্বে ক্লাসনইয়ার্স্ক 
পরক্ষাকেন্দ্রের চারা উৎপাদনকমাঁরা ক্লাস্নইয়াস্ক্ক অঞ্চলে ফলোৎপাদন 
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ব্যবস্থার বস্তুত রুপায়ণে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। পূর্ব 

সাইবেরিয়ার চরম জলবায়ূতে এই কেন্দ্র স্থানীয় ব্যবহারের জন্য আঠারো 
জাতের আপেল, সাত রকম প্লাম এবং বারো রকমের কারান্ট উৎপন্ন 
করেছে। বিশ বছর বয়সের মধ্যে এই কেন্দ্র প্রায় ৩০,০০,০০০ চারা 
ও ৫,০০,০০০ ছাঁট এ অণ্চলের যৌথ ও রাল্দ্রীয় খামারগুঁলতে সরবরাহ 
করেছেন। 

সুদূর উত্তরে ফলোংপাদন ব্যবস্থা বকাশের সার্থক সপ্তাবনাগুলি 

কামচাংকা ইত্যাঁদ অণ্চলে উদ্যান সৃন্টি করতে উদ্যানচচাঁয় অগ্রগামী 

কমাঁদের সাহায্য করোছিল। 

চোঁলয়াবনস্ক পরীক্ষাকেন্দ্রের 'বিজ্ঞানকমর্শ প. আ. জাভরঙ্কভ পূর্ব 
উরাল অণ্চলে চাষের জন্য বৃহৎ ফলপ্রস আপেল গাছের উৎপাদন 

করেন। এ গাছগ্াল হল রেইনেং উরালাঁস্ক (উরালের রেইনেং), উরালস্কয়ে 
জলত (উরালের সোনা), সেয়ানেংস আকদি জলৃূতি (হলুদ আকাঁদের 
চারা) প্রভতি। 

নভাসাবিস্ক পরাক্ষাকেন্দ্রের চারা উৎপাদনকমর্শ দ. আ. আন্দ্রেইচেত্ডো 
কারাণ্ট ও গুজবেরীর কয়েক মূল্যবান জাতের উন্তাবন করেন। 

ওমৃজ্ক বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক আ. দ. কিজ্যারন উরাল ও 
সাইবৌরয়ার বাগানগাঁলতে ব্যাপকাকারে লতা জাতের আপেল গাছ চালু 
করে এ কাজের সন্তাব্যতা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করেন। 

বখচাঁর পরাক্ষাকেন্দ্রের বিজ্ঞানকমর্ণ ভ. ই. গৃভজ্দেভ নারিম 
অঞ্চলের জন্য কয়েকটি জাতের আপেল সাঁন্ট করেন। তিনি লতা 
আপেল গাছ আবাদের যে বিশেষ পদ্ধাত আঁবন্কার করেছিলেন, তার 

ফলেই নারম এলাকার চরম জলবায়ুতে প্রতি হেক্টরে পণ্মতাল্লিশ টন 
ফল পাওয়া সম্ভব হয়োছল। 

সাখাঁলন দ্বীপে কোন ফল গাছ হত না; 'কিত্তু দ. তারাঁসউক নামে 

একজন মিচুরনপল্থী কাষাঁবদ ও উৎসাহী ফলোৎপাদক সেখানে বিরাট 
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একাঁট উদ্যান স্থাপন করলেন। তান সেখানে সাফল্যের সঙ্গে অনেকগাল 
ণমচুবিন ও সাইবেরীয় জাতের আপেল, পীঁয়ার প্লাম ও নানা জাতের 
বেরী গাছ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। এইভাবে 'মিচুঁরন অনুসারী কাঁষ 
জীবাঁবদ্যার সাফল্য প্রদর্শন করছেন। 

ইসিক-কুল অণ্চলের (দ্জোতি-ওগুজ) মিচরনপল্থীরা ১৯৫০ সালে 
সমুদ্র-সমতল থেকে ২০০০ মিটার উপরে তিয়ান-শান পর্বতে প্রথম 
আপেল ফসল তোলেন, আর এক শীতসহ পার্বত্য জাতের এ্রীপ্রকট 

সৃষ্টি করেন। 
আনন্দের কথা যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত অগ্চলে 'মিচুরিনপল্থী 

বৈজ্ঞানকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মি্ুরনপল্থী প্রয়োগ কমর্শ ও 
যৌথখামারের উদ্যান কর্মারা নতুন উন্নত জাতের কৃাঁষি উীন্তদ সৃম্টিতে, 
উদ্যানচচ্চা ও আঙ্গুর চাষকে বিস্তৃত করার জন্য তাদের সমস্ত সৃজনশীল 
প্রচেষ্টা প্রয়োগ করছে। 

ন. স. ভইতেঙ্কাঁভচ নামে একজন মিচুঁরনপল্থী পরাক্ষক চ্কালভ 
শুকনো স্তেপ ভূমিতে তিন হেক্টর জাঁমতে এক যৌথখামার উদ্যান করে 
স্থানীয় আঁধবাসীদের বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। ১০০ জাতেরও বোঁশ 

আপেল, আট রকমের পায়ার, ছয় রকমের প্লাম, ২৫ জাতের বেরী এবং 

১২ জাতের আঙ্গুর নিয়ে তানি গবেষণা চালাচ্ছেন। চকালভ অণুলে 

উদ্যানচ্ঠা বিস্তারের বিশিষ্ট কেন্দ্র হল এই সংগ্রহ। 

সঙ্কর উৎপাদন পদ্ধাত প্রয়োগ করে ন. ন. ভইতেজ্কাভচ ফল গাছের 
নতুন স্থানীয় জাতের উন্তাবন করছেন। 

উত্তরে আঙ্গুর চাষের উৎসাহী কমর্শরা কেবল যে সোভিয়েত রাশিয়ার 

কেন্দ্রীয় অণ্চলের অবস্থায় আঙ্গুর চাষের পদ্ধাতই আয়ত্ত করেছে তা নয়, 

চ্ছানীয় শীতসহ জাতের উৎপাদন করে আরও উত্তরে তাদের বিস্তার 
ঘটাচ্ছে। 

কালুগাতে ভ. ম. লাভ্রেনাতয়েভ নামে একজন চিচুরিনপন্থী 
পরীক্ষক নাতা নামে নতুন এক জাতের আঙ্গুর ফাঁলয়েছেন। নাতা 
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জাতের আঙ্গুর তার সাক্ষপ্ত দবকাশের কাল এবং উত্তম গুণসম্পন্ন ফলের 
জন্য 'বিখ্যাত। 

ওরেল অঞ্চলের জাদনস্ক জেলায় 'দব্রভলেংস' যৌথখামারের 
মিচুরিনপল্থী গবেষক ভ. ফ. কাঁপলভ আঙ্গুরের দুটি শীতসহ জাতের 
উদ্ভাবন করেছেন --স্লধান ও সল্ভানের। এদের ফল অপূর্ব । 

স. প. পাঁয়ানাস্ক নামে একজন আঁভজ্ঞ মিচুরিনপল্থী পরাঁক্ষক 
দন, আস্ত্রাখান ও দাক্ষণী জাতের আঙ্গুরের চাষে প্রচুর কল ফলিয়েছেন। 
কুইবিশেভে তাঁর আঙ্গুর ক্ষেতে ২৫০টি আঙ্গুর গাছ রয়েছে। প্রাত 
বছর তা থেকে ফল হয় প্রচুর। 

নভগরদ অঞ্চলে মালায়া ভিশেরাতে ন. ভ. জাইংসেভ নামে একজন 
মিচরনপল্থী পরীক্ষক তরি ধৈর্যশীল প্রচেষ্টায় এ এলাকায় আঙ্গুর 
চাষ শুরু করার কাজে সফল হন। মিচুরিন জাতের যে চারা তান উৎপন্ন 
করলেন তাতে প্রচুর ফল হয়। তাঁর কাজের 'ভীত্ততে সেখানে একি 
পরাক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। 

খবরের কাগজে প্রবন্ধে মিচুরিন বারবার সোভিয়েত দেশবাসী বিশেষত 
শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, পরাক্ষামূলক ফলোৎপাদনের 
ক্ষেত্রে স্কুলের বালকদের কাজে টানা উচিত। স্কুলের ছেলেদের ভিতর 
কৃষি ডীন্ডদের 'নবচিন সম্পকে প্রাথথামক জ্ঞান বিস্তারের উপর তিনি 

বিরাট গুরুত্ব আরোপ করতেন। নতুন উস্তিদ খজে করার উদ্দেশ্য নিয়ে 
বালকদের আঁভযান্লী দল সংগঠনের কথা তিনি বলেছেন। ফলের বাঁজ, 
শাকসব্জী, শিল্প ও ওষুধের ডীন্ডদ এবং ঝোপঝাড় ও লতাগুজ্মের 
সংগ্রহে ছেলেদের উৎসাহী করে তোলার প্রয়োজন তানি দেখিয়েছেন। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে তর্ণ মি্রারনপল্থীদের এক শাক্তশালা 
আন্দোলন শুরু হয়েছে, এখন এর আওতায় আছে স্কুলের প্রায় এককোটি 

ছান্ন। ছেলেমেয়েরা শহরের ভিতর সবুজাণ্চল তৈরী করে, বিদ্যালয় গৃহ, 
হাসপাতাল ও কিন্ডারগার্টেনের চারপাশে ফলের বাগান আর ফুল গাছ 
লাগায়। 

সারা জীবন ধরে চুন চেষ্টা করোছলেন তাঁর বৈজ্ঞানক আঁবম্কার 
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এবং পদ্ধতিগ্ীলর বিস্তৃত ব্যবহারিক প্রয়োগের। 'মিচুরুন মনে 
করতেন, বিজ্ঞান যখন ব্যবহাঁরক কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ' হয়ে ওঠে, 
ব্যবহারিক কাজে তা প্রযোজ্য হচ্ছে তখনই তাকে বিজ্ঞান বলা উঁচত। 

1তাঁন লিখেছেন, 'ফল ও বেরীর উৎপাদনের ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করছেন 

তাঁদের একটা বিষয়ে সাবধান করা আমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য। তাঁদের 
সাফল্য যতই 'বরাট হোক, বা তাঁদের কাজের ভাবিষ্যং যতই উজ্জবল 
হোক না কেন, অলক্ষ্যে প্রয়োগ থেকে তত্বের বিচ্যুতির আশঙ্কা সব 
সময় থেকেই যায়।, | 

মচীরনের শিক্ষা শুধু ফল ও বেরী উত্ভিদের জীবন সম্পর্কে একটি 
তত্ব মাত্র নয়। সে শিক্ষা জীবাবদ্যার একটা সামাগ্রক শিক্ষা, সমস্ত 

ফলোৎপাদন ও পশনপালনের ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা যেতে পারে। 
সোভিয়েত জাবাবজ্ঞানীদের বৃহৎ বাহিনী মিচুরনের কাজের 

আরও উন্নাতি ও প্রসার ঘাঁটয়েছে। 

মিচুরনের অনুগামীরা তাঁর সার্থক শিক্ষার প্রয়োগ করে গম, রাই, 
বালি, আলু, ফল ও অন্যান্য গাছের শতশত নতুন জাতের উদ্ভাবন 

করছেন। 
এবার চা শিল্পের কথা নেওয়া যাক। মহান অক্টোবর সমাজতাল্নিক 

বিপ্লবের আগে রাশিয়া আমদানী চা-এর উপর নিভরশশীল 'ছল। 
এর দাম 'দতে হত সোনা 'দয়ে। এখন 'মছুরনের কাঁষি জীবাবদ্যাকে 
সাঁঠকভাবে প্রয়োগ করার পর সোভিয়েত চা উৎপাদন শিল্প ফলাও হয়ে 

বেড়ে উঠেছে। জাঁজঁয়া, আজেরবাইজান এবং কুবান অণ্চলে উৎকৃষ্ট 
চায়ের চাষ বিদেশী আমদানীর উপর নির্ভরশশলতা থেকে আমাদের 
অব্যাহাতি 'দিয়েছে। 

মচু'রিনের জীবাবদ্যা উত্তরাঞ্চলে শাকসব্জী ও তরমুজ ফলনের পথ 

উন্মুক্ত করেছে। গত কয়েক বছরে উত্ভিদ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি তরমুজ, 
ফুঁটি, টমেটো ইত্যাদর নতুন দ্ুতপরু জাত উৎপন্ন করেছে। এই নতুন 
জাতগুি বীজ বোনবার ৯০ দনের মধ্যে খোলা বাতাসে আতি সহজেই 
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পুষ্টিলাভু .করে। মান্র কিছুদিন আগেই তরমুজ ফলনের উত্তর সামা 
ভরনেজের কাছাকাছ বলে স্বীকৃত হয়েছে। 

প্রকৃতির রূপান্তরের মহান সাধকের শক্ষা অনুরূপভাবে পশুপালনের 
ক্ষেত্রেও ব্যাবহার করা হয়েছে। পশু শাবকদের স্ানর্দ্ট পথে প্রভাবিত 
করা, তাদের সঠিক মনোনয়ন, উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য ব্যবস্থা ও যত্রের 
ফলেই নতুন বংশ সাঁন্ট, পুরনো জাতের উন্নাত ও গৃহপালিত পশু 
এবং পাঁখদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। 

সোভয়েত বিজ্ঞানী ও মিচুরিনপল্থী প্রাকাটকাল কাজে নিযুক্ত 
পশাবদরা কস্ত্রমার মত মূল্যবান জাত সৃস্টি করেছেন। প্রাত দোহনযোগা 
কালে এই জাতের পয়লা মাকাঁ দুধালো গাই ১৫,০০০ থেকে 
১৬,০০০ লিটার দুধ দিয়ে থাকে । নতুন জাতের ভেড়ার সৃষ্ট হয়েছে -- 
এদের মধ্যে আছে আস্কানিয়া, ককেশীয় ও সাইবেরীয় র্যামূবলিয়ার। 
এদের থেকে উৎকৃষ্ট পশম উৎপন্ন হয়। এই জাতগ্ালর কোন কোন 
ভেড়ার ওজন ১০০ কলোগ্রাম বা তার বোঁশ হয়ে থাকে। 

এইভাবে আঁধক উৎপাদনক্ষম শুয়োর বংশেরও সৃন্টি হয়েছে। যেমন 
উক্রেনীয় শ্বেত শয়োর, উত্তরে সাইবেরায় ও অন্যান্য জাত। এরা স্থানীয় 

অবস্থার সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। 
ঘোড়ার বংশ প্রবর্তন করার কাজে মিচ্ুরনপল্থী প্রজনন কম্মারা 

যথেম্ট সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁরা কর্মক্ষম ভ্যাদামর জাতের গাঁড়িটানা 
ঘোড়া, বূদিয়নান জাতের ঘোড়া এবং আরব ও ইংলশ্ডের রেসের 

ঘোড়ার বিশেষ মূল্যবান গুণ সম্বালত সওয়ার তেরেক জাতের ঘোড়ার 
সৃম্টি করেছেন। রাঁশয়ার সওয়ার ঘোড়া ও পুরনো বিতিউগ জাতের 

গাঁড়টানা ঘোড়া -- যার এখনকার নাম ভরনেজ গাঁড়টানা ঘোড়া, এদের 
সকলকেই নতুন ও 'নিখতভাবে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে। 

পশুপালনে মিচুরিনের শিক্ষার প্রয়োগ করে অপূর্ব ফল পাওয়া গেছে। 

মান্র গত দশ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহপালিত পশুর হ্থানীয় 
জাতের অন্তত অনেক বহু উৎপাদনক্ষম বংশ প্রবর্তন করা হয়েছে। 
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মচরনীয় জীবাবজ্ঞানের প্রাণশক্তির ব্যবহারিক পরীক্ষা হয়েছে 
সোভিয়েত দেশের রাষ্ট্রীয় ও যৌথখামারগ্ুলির সীমাহীন বিস্তীর্ণ 
ভূমিতে । "মরন সুদূর উত্তর পর্যন্ত ফলের বাগানের বিস্তার 
ঘাঁটয়োছলেন। নব নব জাতের ফল দয়ে তাদের সাঁজয়োছিলেন। সোভিয়েত 
দেশের সমস্ত অংশে বিস্তৃত হয়েছে তাঁর শিক্ষা। দাক্ষণে ও পশ্চিমে, 
সদদুর উত্তরে, উরাল অঞ্চলে, সাইধোরয়াতে, দুর প্রাচ্যে, উত্তর ককে শিয়া 
ও ট্রান্সককেশিয়ার পাহাড়ে অগ্ুলে, মধ্য এঁশয়ার সমতল ' ও পার্বত্য 
ভূমিতে মিচুরিনপল্থী সংস্কারকমর্দের পথ নির্দেশ করছে এই শিক্ষা। 
সাফল্যের সঙ্গে তারা নতুন প্রচুর ফলনশীল কীষ ডীন্ভাদ ও বহু উৎপাদনক্ষম 

গৃহপালত পশু সৃম্টি করছে। 
সমগ্র সমাজতান্তিক কাষকে আরও উন্নত করার পথে প্রগাতশীল 

সোভিয়েত জীবাবদন একটি শাক্তশালী হাতিয়ার। 
সোভিয়েত দেশ দু প্রত্যয়ের সঙ্গে এীগয়ে চলেছে সাম্যবাদের পথে। 

কাঁষর আরো উন্নাতি করবার জন্য ৩ কোট ৬০ লক্ষ হেক্টরের অনাবাদী ও 
পাঁতত জাম সোভয়েত জনগণ চাষোপযোগী করে তুলেছে। সমাজতান্নিক 
কষ ও পশুপালনের এই শাক্তশালী নব জাগরণ আগামী কয়েক 
বছরের মধ্যে জনগণকে প্রচুর ফসল, লঘু শিল্প এবং খাদ্য 1শল্পের 
কাঁচা মাল যোগান দিতে অবশ্যই সমর্থ হবে। 

প্রচুর খাদ্য সম্ভার তৈরীর জন্য ফল, বেরী, আঙ্গুর - মূল্যবান খাদ্য 

বস্তুর চাষ অনুরূপভাবেই গুরৃত্বপূর্ণ। এই কারণেই ফলের বাগান ও 
দ্াক্ষা ক্ষেতগ্ালর ফলনশীলতা বাড়ানো এবং ফল ও বাদাম ক্ষেতের 

মিচুরিনের কাঁষ জীবাবদ্যা এই কাজ সমাধানে বিরাট ভূমিকা 
গ্রহণ করবে। 

১০৬পহি হিস 
















